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Leucopogon R .W r.is de naam van een
plantengeslachtuitde familiederLysimachiën.
Het onderscheidt zich door een s-lobbigen,
m et steunbladen voorzienen kelk, dooreene
trechtervormige bloemkroon met 5 afstaande,
van boven behaarde slippen, door in de buis
vastgehechte meeldxaden en eene besachtige
of drooge steenvrucht met 5 eenzadige hokken. Het Omvatmeerendedls lage,sterk vertakte heesters in Nieuw-llolland?w aaronder

I-augen (De)iseene onwaarheid,verkon-

digd m et het opzetom te misleiden.Daartoe
behoaren derhalve 00k dtlbbelzinnigheden,0n-

bepaalde uitdrukkingen,stilzwjgen waareen

ander regt heeft op mededeeling, benevens

alle vormen van verleidinr en dwaling,z00als veinzerj,trouweloosheld en verraad.Dat
de leugen,alsin strjd metde waarheid,uit

een zedeljk oorpunt vertbejeljk moet ge-

noemd worden, lszelden ofnooitbetwjfeld.
zich een aantal sierplanten bevlnden, bjv. Intusschen ishetoordeelderzedeleeraarsover
L . lferrfef'
..s R. W'r. m et kleine,t0t aren devolstrekte verwerpeljkheidvanelkeopzetvereenigdebloemen,- L.juni
perin'
usA.Br.,- teljke onwaarheid zeer verschiilend,omdat
en L.Ilpceollfy,s2..Be.

de oorzaak van een leugen zeer verschillend

Leucopsidium Dee.is de naam van een kan zi
jn1alsmedeomdatereenebreedekloof
plantengeslachtuitde fàmiliederZaâmgesteld- ligttussehen den onbedachtzanaen enligtzinnibloemigen. Het onderscheidt zich door ge- gen leugenaar en den zelfzuchtigen boosaar-

straalde bloemen, een dakpanvormigen kelk
met vliezige schubben,een half-bolvormigen
vruchtbodem en zamengedrukte, gegroefde
zaden. De eenige bekende soort is L.Arcan&'anum D:c.,eenzomergewasinNoord-Amerika,
met een van boven vertakten stengel ter
hoogte van eene Ned. el en alleenstaande,
witte, van buiten licht-roode straalbloemen

digen vervalscher der waarheid.Vooralwaren
zj hetoneensOverden zoogenaam denvromen
Jez?x.gt
?p. (pia fraus), die gebezigd werd om
onheilte voorkomen en een goed doelte bereiken, en over den noodleuyen, w aardoor

en gele schjfbloemen.
Leucorrhoë,zie Vloed (Witte).

der onderscheid verkrachten de waarheid en
geven getuigenis van gebrek Mn moeden van

Leucosperm um A.Br.is de naam van

men een misdrjfz0u kunnen verhoeden.Zj
zjn intusschen evenmin teverdedigen a1sde
dienst-en beleLfdl
teldslenyens.Alleleugenszongemis van zedeljken adel.Nietsiszo0heil-

een plantengeslacht uitde familie derProtea- zaam voor de karaktervorming derJeugd als
ceën.H etonderscheidtzich door een buisvor- haax afsehuw van den leugen in te prenten.

migen,schierz-lippigen kelkmet4insnjdingen,

Leuk , in het Fransch Louèae,de hoofd-

buikige noot en hoofdvormige, door steln-

plaats van een evenzoo genoemd departem ent
in het Zwitsersc,
he canton W allis, op den

een draadvorm igen,afvallenden stamper,eene

bladen omgevene bloemen.Hetomvataltjdgroeneheestersaan de Kaap de Goede H 00p.
Van de soorten noemen wj L.cozoctvwsfpzR.
Wr.met goudgele bloemhoofdjes,- L.m
t
?rczld
mornm .
E. Br.t - L.fo-eozïoyl'
?zlR..
#.
r.,
en L.Jïzddtxre .2..rr.,allenm etgelebloem hoofdjes.
Leuctra , een vlek in Boeotie,ten zuidw esten van Theben aan den weg van Thespiae naar Plataea,is verm aard wegens den
slag,waarin de Thebanen pnderEpaminondas
in 4;1 vôör Chr. de overwinning behaalden
op den Spartaanschen koning Cleombrotlu ,
waardoor de invloed van Sparta Op deOvetige
Staten van Griekenland nietweinig werd geknakt. N0g niet lang geleden heeft men op
het veld van Parapunghia llet altaar en de

regteroevervan deRhône,3geogr.mj1boven
Sitten(Sion),telt omstreeks 1200 inwonersen
is vermaard w egens de minerale bronnen van
het 2 uur gaans vandaar gelegen Leukerbad.
Die bronnen,20 in getal,ontspringen in het
woeste dal der Dala,aan den voet van den
Gemmien 1400 Ned.elboven de oppervlakte

der zee.Zj behooren t0tdejzerhoudende,
zoutezwavelwateren.Menmaakthoofdzakeljk
gebruik van de Lorenzobron (320 C.), de
Kotzgtille en de bron ak
thter in het dal.Men
heeft er openbare bad-inrigtingen, waar het

waterdoorbuizenwordtheengeleid.Dâârzjn

groote bassins, waarin de badgasten, z00we1 vrouwen als m annen, in badmantels ge-

huld,zich vereenigen.Menbljfteruren lang
in hetwater,gebruikterhetontbjt,Op drjoverbljfselen van het heiligdom gevonden, vende tafeltlcz geplaatst,leesterde dagblatoenm aals door de Thebanen ter eere van
hunne beschermgoden opgerigt.
X.

den enz. Daarenboven komen doortrekkende
reizigers doorgaans deze inxigtingen bezoeken
1

LEUK- LEUTHEX.
cm nver den rand der baBsins dit gezellig

in 1653 gewoon hoogleemarin het Oostersch

zamenzjn gadede slaan.Debadenvan Leuk te Utrecht.Gedurende eene reeksvanJaren
behooren t0t de oudste in Zwitserland; zj bekleedde hj die betrekking op eenehoogst
waren reeds bekend in de 12de eeuw.Tntus- loFeljke wjze, zoodat vele btlitenlandscbe
schen kwamen zj eerst in trek,toen cardi- studenten zjne lessen kwamen bjwonen.Hj
naalM aaltias Schlzler er in 1501 een groot overleed den 3ostenseptember1699.Vanzjne
gebouw haddoen verrjzen.Leukerbadbestaat talrjke geschriften vermelden wj slechts
bjna geheeluit aanzienljke hôtels)doch de enkele,nameljk:nphilologusHebraeus,congewone badplu tsvermaken zoekt m en er te tinens quaestiones Hebraeas etc. (1652 en
vergeefb.Trouwenszj worden doordegroot- laterl'',- ppauca et brevia praecepta ad notitiam Hebraicae etChaldaicae linguae V.T.
sche berystreek meerdan vergoed.
Leunls (Johannes), een verdiensteljk acquirendam (1645)''- ponomasticum Sacrum
Duitseh natuurkenner, geboren in 1802 te (1665 en 1684)//, - rBiblia Hebraea acMahlerten niet ver van Hildesheim ,bezocht curatissima etc. (1662, 2 dl
n)''
,- sschola
in laatstgenoemde stadhetgymnasium Josephi- syriaca etc.(1672)'
'
- pcl
avismGra
eca Novi
,
;
x
num ! en werd er.na volbragte aeadémi3che Testamenti (1672), - p 0vu Testamenstudiën,leeraar,- eene betrekking,waarin tum Graeeum (1675 en laterl'',- rverhj 49 Jaren werkzaam was.Hj heeftzich si0 septuaginta intez*
pretum (1683)'' - en
bekend gemaakt door een aantaluitmuntende Lexicon novum Hebraeo-Latinum etc.
schoolboekenjzooals:rAnalrtischeLeitfaden (1687)''.
fiir den ersten wissenschaftllchen Unterricht
Leuthen, een dorp in Neder-silêzië, 2
in der Naturgeschichte'',
pschulnaturge- geogr. najl ten westen van Brellau,isverschichte'' enz. Vooral verwierf hj grooten saaard w egens den slag, waarin Frederik de
roem door zjne: rsynopsis der drèiNatur- Groote, den 5den December 1757 prinsK arel
reiche''. Tot aan zjne laatste oogenblikken van ZpfFltvizl-lzlhet onderspitdeed delven.Na

t0ebleefhj metjverwerkzaam ,enoverleçd de overwinni
pg bj Roszbach jlde deKoning
te Hildesheim den Bosten April1873.
naar Silézië,om den Oostenrjkershetvoor-

Leupoldd (Johan Michaël),eenuitstekend waarts rukken te beletten.onderweg ontving

Duitsch geneesheer, geboren te W eissenstadt
in het Fichtelgebergte den llder November
1794, studeerde te Erlangen en werd er in
1821 buiiengewoon en in 1826 gewoon hoog-

hj de tjding van den valvan Schaeidnitz

neesleer te behandelen als een deel der anthropologie en bepaalde zich vooral bj de
psychiatrie.Hj doorreisdegeheelDuitschland
om overal de krankzinnigengestichten te bezoeken en bragtin 1845 te Erlangen destichting tot stand van een krankzinnigenhuis

geschut van Breslau met 92000 m an een versterktlegerkamp betrokken hadden.Daardoor

en van de nederlaag van den hertog ron Wd-

vernbj Breslau,alsmedevan deovergavevan
laatstgenoemde vesting. Men voegde er bj,
leeraar.Hj legde zich er Op t0e om dege- dat de OostenrjkersOnderdehoedevan het
werddeKoningnogmeerbevestigdinzjnbesluitom denvjandaantegrtipen.Den28stenNo-

vemberteParchwitzaangekomen,bragtZiethen

hem aldaar de overbljfselen van hetkorps
met psychiatrische kliniek.Yan zjnegeschrif- van ron .
fe'
perzz, en hj trok nu met zjn
ten vermelden wj: pHeilwissenschatl,See- leger van 33000 man den vjand te gemoet.
lenheilkundeundLebensmagnetismus(1821)'', Te Neumarkt vernam hj, dat prins Karel
sz der Physiologie des Menschen m et hetdoel,om aan den oorlog op eenmaal
pGrundri
(1822)'',- pGrundrisz derallgemeine Patho- een einde te maken, zjne versterkte positie

logie und Therapie (1823)',- ,Die alte aan de Lohe verlaten had en allengsoprukte.

Lehre von denLebensgeistern(1824)M,- pA1l- Den 5den D ecember marcheerde de Koning
gemeine Geschichte der Heilkunde (1825)',- verder, bragt generaal Nosto . die zich m et
nPaieon oderPopularphilosophiederHeilkunde 5.regimenten kavallerie bj Borna bevond,
und ihrer Geschichte (1826)'', - pEubiotik aan hetwjken en overzag nu depositie van
oder Diatetik des physiszhen und psychischen

den vjand,die zjnetroepen aan weerszjden
MenschenlebenB (1829)'',- pueberden Ent- van Leuthen had uitgebreid.
Het plan van den Koning wasweldra vastwickelungsgang der Psychiatrie (1833)''
,Die gesammte Anthropologie,neu begrindet gesteld.Hj marcheerde langshet vjandeljk
du
rch allgemeine Biosokhie (18349 2 d1n)'', front,en de Oostenrjkschegeneraals,hoewel
hrbuch derPsrchlatrie(1837)'',- ,Ge- door Daun gewaarschuwd,dachten aan geen
pLe
schichte der Gesundhelt und der Krankheiten aanval.Vöôrden linkervleugelvandenvjand
(1842)'',- nluehrbuch derTheorie derMedi- aangekomen,deed de Koning zjne troepen
cin (1851)'9,- rueber :rztlicheBildung und zwenken en gafaan generaal W edellast om
Bildungsanstalten (zde druk 1853)'',- en met 9 batterjen,a1svôôrhoede,denaastbjDieGeschichtederMedicin (1863)''.
gelegenedorpenaantetasten.Zjnekavallerie
Leusden (Johannes), een verdiensteljk rukte Op den regter vleugel voorwaarts,en
Nederlandsch beoefenaar derOostersche talen, weldra was de vjand omsingeld en leed op
geboren te Utrecht den 26sten April 1626,
studeerde aldaar in de letteren en godgeleerdheid, werd in 1649 proponent en begafzich
toen naar Amsterdam ,om zich door den omgang met IBraëlieten in het Ilebreeuwsch te

den linkervleugelde nederlaag.Thaps wilde
Kard k)Jl Lotltaringen met inspanning van

alle krachtalthansin hetcentrum bjLeuthen
de overhand behouden. Ilier vereenigde hj
eene sterketroepenmagt;eene grootebatterj

Qefenen.In 1650 werd hj buitengewoon en posteerde zich achter hetdorpjen dit laatste
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'ierd sterk bezet. De Koning deed nu de hj in het huweljk trad en zich duurzaam
infanterievandenl'egtervleugele'ehelonsgewjs vestigde.Dem eeste doeken van Leldzegingen
oqrukken,- eenemanoeuvre,diemetgroote naar Amerika. Hj bewoog zich in versehilJulstheid werduitgevoerd.Leuthen werd aan- lendetjdperkendergeschiedenis,maarvooral
getasëen naeen bloedigen strddvanand'
erhalf heeft hj zich kunstenaargetoond in:pWasuurveroverd.De linker vleugel des Konings, hington over de Delaware trekkend''en pDe
in de achterhoede gebleven, had een fellen slagbjMonmouth,doorW ashinu
qfongeleverd'',
aanval van de Oostenrjksehe kavallerie te Hj waseen uitstekend colorist,en van 1859
verduxen, m aax Lgceltesi,de aanvoerder van t0t 1864 toefde hj in deVereenigde Staten,
deze, sneuvelde, en de Pruissen behielden om het Capitool en andere openbare gebouhetveld.Daarnasloeg deOostenrjltscheinfan- wen te W ashington metfresco's te versieren.
terie op de vlugt;slechts enkele regim enten ln 1863 keerde hj raar Diisseldorf terug,
hielden stand op eene hopgte achter Leuthen maar vertrok in deu herfst van datJaarvoor
doch werden weldra overwonnen. D eK oning,
, goed naar Noord-Amerika, alwaar hj den
die zich aanhethoofd dervervolgers plaatste, 18denJulj 1868 teNew-York overleed.
was bt
j Lissa bjna gevangen genomen. Leuven , in het Fransch Louvqin en in
Het zegepralend leger bivouakkeerde op het het Duitsch Löwen,eene stad in de Belgische
slagveld, en een grenadier begon te zingen: provincie Brabant,aan de Djle,dieeen geXNun danket alle Gott!'' waarmede al de deelte der stad bespoeltîen aan een kanaal,
krjgslieden instemden.DePruissen maakten hetwelk deze rivier met de Rupelvereenigt
21500 gevangenen, waaronder zich 307 0ë- en haav in gemeensthap brengtmetMechelen
deren bevonden,134 kanonnen,4000 wagens en met de Schelde, heeft omstreeks 2 uren
en 59 vaandels.Daarenboven washetOosten- grtans in omvang en is het middelpunt van
rjkscheleger vernietigd en Silézië,metuit- onderseheidene spoorwegen.De meeste levenzondering van Schweidnitz, heroverd. De digheid vindt men er op de Markt,alwaar
Oostenrjkers telden 7000,de Pruissen 3000 men oûk de voornaambte gebouwen aantreft,
dooden en gewonden.In 8eptember 1854 ver- zooals het raadhuisj een der fraaiste monurees op het Blagveld eene zuil van gxaniet menten in spitsboogstjlen in 1493 voltooid,
met eene Victoria.
en de St.Pietorskerk,gesticht in denzelfden
Leutze (Emanuël),een verdiensteljk his- stjlvan 1358 tot1460,metprachtige schiltorieschilde: der Diisseldorfsche schgol,gebo- dersttzkken.MerkWaardig zjn er voortshet
ren te Gmi'tnd in W iirtemberg den 24sten Mei gildehuisderbrouwers(Maisondesbrasseurs),
1816,werd reedsvroeg doorzjn vadernaar benevens de hallen,in 1317 doorhetweversPhiladelphia gebragt.Het langdurig ziekbed gild gebouwd,maar in 16:9 aan de universivan laatstgenoemde gaf den zoon aanleiding teitafgestaan.O0k in deanderekerken vindt

t0t het hantéren der teekenpen,zoodat hj men erveelbelaugrjks.Hetaantalinwoners
beslootsehilder teworden.Na hetoverljden bedraagt (1873)ruim 32000.De universiteit,
zjnsvadersvervaardigdehjpoxtrettenenont- in 1426 door Jan IV , hertog van Brabant
ving tevens onderwjs in het te8kenen van gesticht, bezit eene merkwaardige boekerj,
een zeer middelmatigen leermeester.Aanvan- een botanischen tuint eene zaalvoor Ontleedkeljk washj geen yunsteling derfortuin,en kunde enz.;zj YPaS ln de 16de eeuvz eeneder
ook zjne ondernemlng,onl te W ashington voornaàm ste van Europa en telde toen saeer
de portretten van beroemde staatslietlen in dan 6000 studenten. Nadat ztj door keizer

hetlieht te geven,vond weinig bjval.Ein- Josepk 11 eenigentjd geschorsten d00rNadeljk verschaften de bestellingen van den poleon I opgeheven was, werd zg in 1817

lkunstvriend Carey hem de middelen om naar door de Nederlandsche regéring hersteld.Zj
Europa te reizen.In 1841 bereiktehj Amster- telde vôör de revolutie van 1830 nietm inder
dam en vertrok vervolgens naar D iisseldorf, dan 700 studenten,doch ditaantalis daarna
waar hj zich oefende onder de leiding van spoedig afgenom en. Het m et haar verbonden
Lessing.Zjn eerstestuk:pcûlumbusvô0'rhet collegium philosophicum , door koning W i1Condlle te Salamanca'' werd zeer geroemd lem 1 ten behoeve der vorming van R .Kaen door het kunstgenootschaj te Diisseldorf tholieke geesteljken gesticht,waseen doorn
M ngekocht. Hj verhoogde dlen roem dgor: in het oog der clericalen en m oest in 1830
rColumbt
ls in boejen''
, een stuk dat op de opgeheven w orden, om dat de bisschoppen
tentoonstelling te Brusselde medailleverwierf w eigerden, kweekelingen van datcolleg'
lum
en in het bezit kwam van eene Amerikaan- in hunne seminaria op te nemen of t0t
sche verèenigiug van kunstliefhebbers.In 1843 priesters aan te stellen.De Staat gafin 1834

begafhj zich naarMiinchen,om erdekunst- de universiteit prjjs, doch zj werd in het
gewrochten van Corneli'
tts en Kaulbaek te be- volgendeJaardoor degeesteljkheiduiteigen
studêxen.Hier vûltopide hj het doek::Co- middelen weder opgerigt.Zj isderhalve eene
lumbus vô6r de Koningin'',tûefde G maanden
in de Zwabische Alpen,bestudeerdeteVenetië
de w erken van Titiaan en P aolo 'rrerozdedd en

vril-euniversiteit!evenals deBrusselschejm aar

wordt gewoonltjk, ter onderscheiding van
deze, de R. Katholieke genoemd. Zj telt

begaf zich vervolgens naar Rome,alwaar hj Om streeks 50 hoogleeraren en ongeveer 800

het stuk:rDe Noormannen,in Amerika lan- studenten. Daarenboven heeft men te Leuven
dende''vervaardigde,datnaarNew-Yorkqing. een gymnasium,eene académie voor schoone
In 1845 keerdehj overPisa,Genua,Mllaan kunsten met een muséum en onderscheidene
en Zwitserland naar Diisseldfrfterug,waar andexe scholen. - Omstreeks het Jaar 942
1*
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werd Leuven met BrusseljVilvoorde,Njvel zzsten November 1824.Van zjneoverigewerenz. onder Lambertus I t0t een graafschap ken noemen wj:pl
listoire natlrelledes 0iverheven.Men omringde in 1165 de stad met seaux d'
Afriqtle (1708- 1812, 6 dlnl''
murenj en in 1361 werd zj aallmerkeljk Histoirenaturelled'uneyartied'oiseaux nouvergroot.N endrik .fTr,graafvan Leuvsn,ont- veaux et rares de l'Amerique et des fndes
ving den titel van graaf van Brabanten in (1801- 1804):',- nllistoirenaturelledese011S0 dien van hertog. In den aanvang der ti
ngas et des todiers (1804)'', en rllis-

14de eeuw was zj de hoofdstad van het her- toire natorelle desperroquets(1801 1805,2
dln)''.
bezatnagenoeg 4000 lakenweverjen. Ilvel*- Levanso, het grootste der Aegadische
togdom Brabant, telde 150000 inwoners en

zuchtig op den adel,kwam en,zooalsinandere eilanden op de w estkustvan Italië heeft een
steden van Vlaanderell) in 1382 de laa
'ken- omtrek van 11/
: geogr.mjl.Hetisbergafhwevers in opstand en wierpen 17 adelljke tig,maarzeer vruchtbaaren levertvèelgraan,
leden van den raad uit de vensters op (le w'
dn en oljvellolie en telt Ongeveer 5000
punten der opgestoken lansen. D00r hertog inwoners. De kust is er vau vuurtorens
W enzelveroverd,vertrokken vele werklieden voorzien. Lqvanso is het a/horbantia der
uit de jeteisterde stad naarEngeland,wer- Ouden.

waartszj hunnenjverheid verplaatsten.Van
Levant(De),van hetItalisanschewoord
dien tjd dagteekent het vervalvan Leuven. ilLevante(hetOosten)Omvatalle ten oosten
Thaùsheeftmen ern0g bierbrouwert
jen,k0- van Italië gelegene landon aan de Middelrenmolens,tabaks- en kantenfabrieken,pot- landscheZeet0taan deEuphraaten deNjl,
tebakkerjen,brandewjnstokerjen en zotltziedus Europisch Turkje. Griekenland met
derjen,terwjlereen aanzienljkehandelin de Tonische eilanden, Klein-Azië, Syrië en
graan gedreven wordt.
Egypte. Zjne belangrjkste koopsteden, naLevaillant (François),een verdiensteljk meljk Constantinopel, Smyrna, Skanderoen
Fransch reiziger en nattlurkundige,geboren (Alexandrette),Aleppoen Alexandrië,dragen
te Paramaribo in Suriname in 1753,was de om die reden in Italiö den naam van Seale
zoon van Fransche oudel's, genootgeenerlei di Lerante (Echelles du Levant,Trappenvan
wetenschappeljke opleiding,maarschepteer het Oosten).In meer beperkten zin geeftmen
behagen in, dool- de bosschen rond te zwer- den naam van Levant aan de kusten van
ven, vogels te vangen en deze op te zetten. Klein-Azië, Syrië en Egypte.De daarop geMet eene belangrjke verzameling van vool'
- voerdo handel draagt den naam van Levant-

werpelluithetrjk dernatt
lurbegafhj zich dcldl handelen deArabische koëjdien van
in 1778 naar Amsterdam ,waar hj zever- Levanha e k0,J
, /, o
mdatzj'in bovengemelde

kocht aan den koopman Temminek.Dezezond handelsplaatsen wordtingescheept.
hem voorts naar de Kaap de Goede H00p,
Leven is het beginselder werkzaamheid
opdathj vandaari11hetbinnenlandvanAfrika van alle met zelfstandige beweging begaafde
zou doordringen.Levaillant bleefer 5Jaar, wezens.Hethoogste leven is datdesgeestesj
doch de verzameling,diehjaldaarbjeenge- hetwelk den grondslag uitmaakt van het gehragt had, ging op de reis naar Nederland voelen, kennen, besluiten en handelen. Op
gl-ootendeels verloren,daar het schip,waar- lageren trap bevindt zich het dierljk of zin-

mede zj verzonden was,doorde Enyelschen neljk leven metgewaarwording en vrjebewerd verbrand.Eene tweedeverzamelingbleef weging der ledem aten, en op den laagsten
behouden, hoewel Temmének allezins reden trap het plantenleven.Levende ligchamen onhad om m isnoegd te wezen op Leraillant, derscheiden zich door de volgendekenmerken
daar deze eene groote m enigte vogels te Pa- van de l
evenlooze:Zj zjn zamengesteld uit
rjs verkochtenaan zjn begunstigerde dou- kleineyronde cellen,in vezels,bulzen,vlie-

bletten afstond.Na zjnterugkeergafhjzjn: zen enz. herschapen,bezitten afkeronde vorXVoyage dans l'intérieur de l'Afrique par le men en zjngeljkvormigin zamenstel,zoodat
Cap de BonneEspérance pendant1780- 1783 de leden van dezelfde soort en van hetzelfde
(1'
i90;2dedruk 1798met20koperenplatenl'' geslachtnaardenzelfden grondvorm geschapen

en zjn:rsecond voyage dans l'intérieurde
l'Afrique 1783- 1785 (179592dedrnk 1803)''
in hetlicht.DaarLevaillantzjnemoedertaal
nietbehoorljk k0nschrjven,isdeeerstedoor
zjn vader en d3tweede door Varon en Legrand #'dzI.
s,y in'behoorljkeordegebragt.Zj
zjn 0ok in hetNederlandsch eninhetDuitsch

zjn,- zjbestaanhoofdzakeljkuitenkelvoudigebestanddeelen,nameljk koolstofjwaterstof,zuurstofen stiltstof,vereenigdt0torganischeradicalen,vooraluiteiwitachtigezelfstandigheden, welke buiten het levend ligchaam

ofna den doodvan ditlaatstespoedig(vooral
door de werking des dampkrings) t0t orlt-

vertaald. Ten onregte heeft men hem verwe- binding overgaan, m aar hieraan als bestandten,dathj zich aan opzetteljkevervalsching deelen van hetlevend ligchaam doorgestadige
der waarheid had schuldig gemaakt.Datver- stofwisseling weerstand bieden,- zj worden
wjt is echter oorzaak,dathj geenerleibe- door een inwendigen prikkel totw erkzaam trekking,- nieteenshetlidmaatschap eener heid opgewekt.Voorts groejen zj door inacadémie ontving.Op gevorderden leeftjd trof wendige verm eerdering en vervorming van

hem deramp,datzjn sehoonzoon vergiftigd het celachtig weetsel,zich daarbj vormende
werd, zoodat l1j deswege voor de regtbank naar een bepaald voorbeèld (6ntwikkeling),
moestverschjnen.Mensprak hem echtervrj,
brengen door knoppen of ejeren nieuwe
en hj overleed teSézannein Champagneden schepselen voort van dezelfde soort (voort-

LEVEN- LEVENSDUUR.

planting),- hebben een inwendigen kring- len en wetten des levens draagt den naam
l00p van voedende sappen (bloedsomloop),- van bioloyie.
verwekken en behouden een bepaalden warmLevensbeschrijving ofbioyrapàienoemt
tegraad (dierljke warmte),- en bezitten men de Juiste en naauwkeurigegeschiedenis
meestalhetvermogen,om invloeden van bui- van een bepaald perstlon,wanneer zj niet
ten w aar te nemen en van plaats te veran- slec,
hts de lotgevallen, maar ook de verstanderen. Hun bestaan is aan eene zekere tjd- deli
lke en zedeljlte ontwikkeling van den
ruimtegebonden,waarin zj van de gebt
lorte zoodanige bevat,in verband met den tjd
tot den dood verec,hillende toestanden door- waarin en.de omstandigheden waaronderhj
loopen.Eindeljk wOrden zj,wanneer boven- leefde.D e ware biographie kan dus slechts
gemeldeeigenschappen verdwjnen - walzneer van toepassing ztlllop menschen,die een beztl sterven - eeneprooideralgemeenena- langrtjkeninvloedgehadhebben opdewereldtuur-en scheikundige krachten (ontbindingen geschiedenis. De sehrgver moet bj het 0pverrotting). Daarentegen zjn de levenlooze stellen daarvan naauwkenrig bekend wezen
ligchamen dernatuuröfvormloos(anlorph)ôf met zjn geheeleleven en zic,
lldgox onpartjheiden.- E eneafin kristalvotm voorhanden.Zjzjn uitallerlei dige waarheidsliefde Onderse,
eleïenten zamengesteld,dieniett0tkoolstof- zonderljke sool
'tvan levensbeschrjving isde
houdenderadicalenzjnvereenigd,metuitzûnde- autobioyrapbie Of de levensbescbrjving van
ring vandiedelfstolen)welkeuitOverbljfselen den schrt
jverzelven.T0tdeze soortbehooren
van planten ofdierenzjnontstaan.Zjzl
jnaan de omémoires'' ot' zgedenkschriften''. Eene
denverwoestendeninvloedvan buiten -- v001'al levensbestt
hrljving Onderseheidt zich van de
Mn verweering - blootgesteld, zonder het levens- en van de karakterschets, van de
vermogen te bezitten om zich te herstellen. necrologie,van delot
kedeenz.:daar zj den
Zj groegen niet door inwendige ontwikke- geheelen mensch,zijneontwikkeling,zjndenling,maar door toevoeging van buiten.Bj ken,streven enwerkenin deljstvanzjntt
ld
hen is geene sprake van kiemen of zaden, moetbevatten.VoortreFeljkelevensbeschrjvinnoch van een inwendigenomloopvanvoedende
sappen, noch van eeme eigene verwarming,
noch van eenige gewaarwording,n0gvaneene
zelfstandige beweging, nûch van een inwendigen prikkel.
Het leven vertoont zich in eenige hx fd-

gen deroudheidvindenwjindennAgricola''van

Taeit'
lts,in de pvitae parallelae''van Plntar-

cAl.
s,in de mvitae''van'Ne
pos enz.Talrjk
zjn in onzen tjd in verschillende landen de

biographische woordenboeken. T0t de beste
behoort de rBiographie universelle''van M ivorm en , namel
i
jk: als het rerboryen leven of cAcxd,w aarvan in 1843 en verv.eene tweede
het leven in de kiem,hetwelk wj in zaden uitgave verscheen.In ons Vaderland hebben

en ejeren waarnementdie htmnelevensvat- wj het: pBiographiseh woordenboek'' van
baarheidjarenlanqkunnen behouden,alsook '
van der Aa enz.,datbtlna eompleetis,alsin de poppen van lnsecten,in denwinterslaap

mede pluevensbesehrt
lvingen''van afgestorven
der dieren en planten en in den sehjndoodq leden der Leidsche Maatschapptj van Nederals hetplantenleven (vegetatieve leven), landsche Letterkunde in de werken dier
hetwelk enkel bestaat in groei,vneding,af- Maatschappj.
scheiding en voortplanting,zonder merkbare
Levensboom (Thuja occidentalis L.
) is
gevoeligheid voor prikkelsvan buiten en zon- denaam vaneenNooro-Amerikaanschenboom j
der het vermogen om van plaatste verande- t0t de groep der Kegeldragenden en t0t de

ren (schoon men hier uitzonderingen kanaanwjzen in het kruidje-roer-mj-niet enz.
)q
a1s het dierli
jk lercgz (animaliseh leven),bestaande in gewaarwording en vrtle beweging

familie der Cyprêsaehtigen behoorende. Hj
onderscheidtzieh dooreen btlden grondsterk

vertakten stam , verdeelde,platte takken,in
eene horizontale rigting geplaatst, breeddoorm iddel van een zentlw stelsel.Hetonder- eironde, schubvorm ige, aan den tOp stompe
seheidt zich van het plantenleven doordien bladeren, in 4 rtjen op de takken geplaatst)

daarbj de leden niet Onregelmatig uitgroetjen, elkander dakpansgewjs bedekkend en op den
terwjl zj door den omloop van hetvoedende rt
lg van een ovaal kliertje voorzien,langwerbloed behoorljk in stand gehouden worden, pige kegelvruchten en gevleugelde zaden.M en
a1s het psyeM selte leren van 'smenschen vindt hem om zjn sierljk voorkomen in
ligchaam , daarin gelegen, dat zich 0q den menig plantsoen.Zjne gxoenetakjeshebben
grondslag der zintuigeljke gewaarwordlngen een balsem achtigen geur en een aromatischen willekeurige bewegingen deinwendige zin bitteren smaak ;men gebrtlikte ze vroeger als
en de werkzaamheden Ontwiltkelen,welkege- een pis- en zweetdrjvend middel.Andere

tuigenis geven van zelfbewtlstheid,nameljk soorten van hetgeslacht TAIJ'
J zjn:T.Plihet denkvermogen,de scheppendeverbeelding ccftxDotn,desgeljks uitNoord-Amerika,t
/tzzlfet
: ot
'de î'enzenboom uit Calitbrnië,
en de gearticuleerdetaal,geyrûndopverstand T./
o en overleg in hunne theoretlsche7practische

die 40 Ned.el hoog wordt en een omvang

en aesthetische beteekenis; - elndeljk a1s verkrjgtvan7to13Ned.el,- e,
nT.orientalis,
het geesteljik leven,zich openbarend in de uit het nooxden van China afkomstig.
wereldgeschiedenis als het tafexeel der zich

ontwikkelendemaatschappj,alzoo alshetleven der menschheit
l, waarvan hethtliseljk,
staatkundig en kerkeljk leven even zoovele
afdeelingen zjn.De leervan deverschjnse-

Levensduur (De)ot'degemiddelde leeftjd derbewerkttligdegewroehten isnaargelang van soort en geslacht zeer verschillend.

Hetlangstleven sommigeboomen,- eeniqe
onder gtlnstige omstandi:heden meer dan dul-
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zend Jaren.Intusschen moet men zulk een
boom ,evenalsdenkoraalstam ,alseqnekolonie
v>n Jeugdige individuën beschouwen,waar
de Jongen (deJaarljksche nieuwe loten)op
(
% ljken van hunne voortbrengerszich ontwikkelen.Een zeerkorten leeftjd vindtmen
bj sommire afgietseldiertles, waar hj soms

plaatstenemen in derj derlevendewezens.
Het plantenzaad geeft een bljk vanlevensvatbaarheid door in een warmen, vochtigen
bodem te ontkiemen. In m eer beperkten zin
geeftmen den naam van levensnatbaarheid M n

slechts welnige uren bedraagt.Van de dieren
bereiken sommige kruipende dieren,visschen,
vogels en zoogdieren een hoogen ouderdom.

#
'

VK.

/

N

De olifant leeft ongeveer 200 jaren.Degemiddeldeleeftjd van den mensch isOngeveer
37Jaren,daar omstreeksdehelftdergeborenen 5Jaar0udwordt,en slechtszeerenkelen
t0t den honderdjarigen ouderdom opklimmen.
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#
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Intusschen is de levensduur onder verschillende omstandigheden zeer verschillend. De
welvarende ingezetenen leven langer dan de
armen, die met gebrek hebben te worstelen,

'

'

' 'N. Kï.

>#
..
...

#

en 00k langerdan de rjken,diedoorweelde

'

#

hun ligchaam verwoesten. De pemiddelde
levensduur ishetlanystbj hen?dle bj eene
middelmatige inspannlng der spleren en eene

Fig.Q.(lever

regelmatige levenswjze meestal in deopene de eigenschap van pas-geboren kinderen om
lucht verkeeren, zùoals bj landbouwers en onafhankeljk van demoedertebljvenleven.
tuinlieden. Aangename en rustige werkzaam- Het kind is eerst levensvatbaaraan heteinde
heid desgeestesverlenptdenlevensduur,ter- van de zevende maand der zwangerschap,

wj1dezedoorovermatlgeinspanning,bjeene doch het leven heeft pan gewoonljk slechts
onregelmatige
korten duur.
levenswjs en
Tegeljk met
,k .
den oudepdom
yr.
-.
-..
bj de beroeringen van den
neemt bj de
.
hartstogt eene
gezondevrucht
.
.
x
.
de levensvataanmerkeljke
,.

.

w...

verkorting ondergaat. Het

bljkt voorts,

dat vele 0m standigheden,
zooals klimaat,

kleedinq,voedsel, drlnkwater, uitwaseming,reiniging
enz.,een grooteninvloedheb-

ben op den gemiddelden levensduur,z00dat deze door
doelmatige ge-
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baarheid toe.
Het bepalen
der levensvatbaarheid is
vooral bj kin
dermoord eene
zaak van het
grootstegewigt
endaaromtrent

zjn wetteljke
bepalingen
vastgesteld.

Levensverzekering,zie
Verzekering.

Lever (De)
zondheidsmaatregelen in den laatsten tjd in kliervan den mensch en van demepste diervele grootesteden aanmerkeljk is verlengd. soorten en dientt0tafscheiding dergaluithet
loed.Zjheefteeneplatgewelfdeoppervlakte,
Hj bedroeq bj voorbeeld te Genèvein 1590 b
twee-en-twlntig en een halfJaare,
n in 1833 doch debovenste oppervlakte,naardebenedenbjnaveertigeneenhalfjaar.Inde14deeeuw zjdevanhetmiddenrifgekeerd,ismeergewelfd
overleed Jaarljks te Parjséén inwonervan dan de onderste, en de geheele massa is in
de16en thansbezwjkt erjaarljkséén van het midden het dikst en wordt dunner naar
Fig.1.(lever)

de 32.

is de grootste

de kanten.D e voorste rand is veel dunner

Levenskracht (vis vitalis)noemdemen
tevoreneeneafzonderljkekracht)welkemenin
bewerktuigdq wezensmeende tevinden.Thans
echter verklaart men hare verschjnselen uit

dan de achterste. Zj bevindt zich aan de
regter zjde in debuikholte,maar een klein
gedeelte strektzich uit in het linker gedeelte
der buikholte.Men onderscheidtbj delever
natuur- en scheikundige wetten, zoodat de (f1g.1) eene groote reyter (2)en eene kleine
nieuw ere physiologie haar als overtollig ver- linker (Z) lob, wiergrenzen dooreenegroef
worpen heeft.
zjn aangeduid.Eene dergeljkegroefligtwat

Levensvatbaarheid noemtmen hetver- verder regts aan de benedenvlakte der regmogen om onder gunstige omstandigheden ter lob, deze twee loopen niet evenwjdig,
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maar zjn in hetmioen door eene dwarsgroefverbonden.In deze laatste zi
jn de inen uitgangen vallvaten,zenuwen en galblaas.
Zj heet de leverpoort en van haarbntvangt
de grootste ader,welke er binnerldringt,den

7

uit de cellen in de uiterste vertakkingen der
galwegen wordtopgenomen.De enkelvoudige

of zamengevoegde rjenlevereellen (:4.3,c)
zjn oorspronkeljk dooreen zwartvlles0mgeven en liggen alzoo in een netwerk van

naam van poortader (P).In de groefterreg- ijne buizen,welkeop debtlizen van andere
ter hand ligt de yalblaas (G)en overschrtjdt klieren geljken.Intusschen ztjn btjvolwassen
m et haar peervorm ig uiteinde den zoom van personen deze fljne buizen z00 zeer met de
de lever. In het bovenste gedeette der groef wanden der aani
iggende haarvaten zamengeligt de Eolle ader (e), die uit de buikholte groeid,dat men ze slechtsop enkeleplaatsen
opklimt naar het hart. In de eerstgenoemde afzonderljk kan waarnemen. Men kan de
groef ligtbj hetfoetusdegroote narelader, levercellen als deopperhuid (epithelium)van
diena de geboorteverkwjnten alseenevan deze buizen beschouwen.Hetleverparenchym,
de lever naar den navelloopende streng (d) hoe oorspronkeljk o0k in zjn voorkomen,
achterbljft. Een vast vlies omhult de lever bezit bj zoodanigebeschouwing eenegroote
0n deze is daarenboven omgeven door een
verlengselvan hetbuikvlies.Behalve de levevslayader (>)treedt de groote zpprfct/dr (T),
ontstaande d0(
)x eene vereeniging der aderen
Van de buiks-ingewanden,door de leverpoort
ill de leverm assa. Daarentegen loopt de galbuis (#) door de poort naar buiten en stort
zich uit in den twaalfvingerigen darm. De
oypervlakte en de massa der lever bestaat
nlet uit eene geljkmat
iqe zelfstandigheid:

overeenkomjt met den bouw van andereafscheidingsklleren.overalontwaren wjdaarin
t
eedere, door een bloedvatennet omyevene
buizen, bedekt met eene enkelvoudlge of
zamengestelde laag van cellen, die aan het
bloed bepaalde zelfstandigheden ontnemen om

ze op eene eigenaardige wjze te bereiden.
D00r uitzweeting (exosmose)uitde cellen of
door oplossing van deze wordthet celsap

hetafgescheiden vocht- vrj en vloeitwcg
maax uit kwabjesjkorreltlesofeilandjes.Bj door de afvoerkanalen der klierbuizen.Zulke
een naauwkeurig onderzoek Ontwaart men, afvoerkanalen zjn in deleverde galwegen)
dat de afzonderljke korreltles omringd zjn die onmiddelljk aansluiten aan decellenrjen.
door de uiterst ijne vertakkingen van de Deze loopen uit in de filnste vertakkingen
poortader en
door die Van
de naardegalblaas loopende
buis, zoodat
m en degeheele
lever als een
digt weefsel

vanuiterstfjne
vaten kan be-

schouwen. Bj
sterkevergrooting ontw aart
m en den bouw
van elken kor-

dergalkanalen,
welketussehen

.
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Fig.3.(lever)

rel (f1g. 2).

Reedste voren heeftmen in het midden van

ieder korreltje meestal een donker stiple
(J) opgemerkt, en nu bljkt het, dat dit
de aanvang is van een fljn takjederleveraderen? terwjlhet geheele kûrreltle doorweven is van een fjn net van haarvaten,uit
een t0t de poortader behoorenden vaatring
afkomstig (c, ;g. 2) en in het midden
het eindworteltle der leveraderen vormend.
D eze aderen vereenigen zich tOt onderschei-

dene stammki
n (fg.1,'
t
)),diezich in de0ndersteholleader (H )uitstorten.Tusschen de
mazen van ditbloedvatennetligtdeeigenljke
leverzelfstandigheid besloten (;g. 3, b), beBtaande uit in rjen gcplaatste lovercellen (ûg.
3,c).Deze laatste (;g.3,a4zjn vrj rond
en hoekig; zj bevatten eenekern,geelachtige vetdroppelties en donker gekleurde korreltles,en vormen een klein scheikundig la-

hunnen weg
voortzetten en
zich allengst0t
ruim er galwegenvereenigen,

totdatzjeindeljk, t0t één

i
z
n
a
m
d
en
l
e
g
v
e
v
r
o
p
s
t
e
a
g
o
m
d
r
t
,

enkelen

aanlanden.
Dezestam stort
zich uit,zooals

wj gezegd hebben, in den twaalfvingerigen
darm en zendt een zytak naar degalblaas.
Is het kanaalnaar den darm door de w erkzaam heid der spieren gesloten,dan kom t de

galin de galblaas en wordt'vervolgensbjde
spjsvertering in den darm geloosd.De suiker, in de levercellen ontstaan, w ordt ge-

deelteljk door de haarvaten derleverkorreltjes,gedeelteljk door dewortelsvandelym-

phatische vaten der lever opgeslorpt.Zie 0ok
onder Galen onder Leverziekten.
Leverkruid is een naam die gegeven
Nvordt aan onderscheidene planten,welke t0t
zeer verschillende familiën en geslachten be-

hooren,namcljk aan:Agrimonéqf'
l
f
zt:fodtzL.,
tot de familie der Sanguisûl*
bae gerekend en
bj ons op hooge gronden langswegen en in
weiden voorkomende,waarzjinJulj bloeit,
texwjl zj zamentrekkende eigensehappen en
boratorium , waar uit de zelfstandighedent een eenigzins specerg-achtigen smaak bezitq
door het bloed der poortader aangevoerd,sui-

-

E'
t
v atori'
tm Ocu cùlzl'
l
fzzlL.ofkennepbladi
.q

:z/
cz'
fzit
f,eene bj onsalgemeeneplant,die
kerengalwordenafgescheiden.Eerstgenoemde Jlearngs
waterltanten 0n vooral ill veenaehkeertln hetbloedterug)terwjllaatstgemelde
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tige, zandige streken voorkomt;zj behoort bedekte boomstammen.Levermossen, die in
t0t de familie der Zaâmgesteldbloemigen en hetwatergroejen,zjn doorgaansopsteenen
ond6rscheidt ztch door een korten,veel- en dergeljke voorwerpen vastgehecht.Naar
takkigen,sterk ontwikkelden wortelstok,een gelang van de meer ofm inder hooge organivaak min of meer roolachtigen stengel ter satie dervruchten splitst men deleverm ossen
hoogte van 1t0t2 Ned.e1,tegenovergestelde, in 4 afdeelingen,nameljk Junv
qermannoeeae,
3- of s-voudige,van boven vaak onverdeelde M arekantiaoeae, Antltoeerateae en Rioeiaeeae.
blademn, en licht-roode of witachtige,door D e laatste 3 afdeelingen vorm en deLoofm os-

een dun omwindsel omgevene bloemples,aan sen,terwjlo0k n0g eenige dereerstel00fhet uiteinde van den stengelt0t bloemtuilen achtig zjn.De manneljke voortplantingsorvereenigd;de wortelen hetkruid dezerplant
waren voorheen in degeneeskunde ingebruik,
en de bladeren. als thee getrokken,worden
hier en daar aangewend tegen tusschenpoozende koûrts; - M arehantia ZtIJC
yZ/
It
I#.
FAIKL.
of steenlererkruid, t0t de groep der Lever-

ganen der Levermossen dragen den naam van

antheridiè'
n,de vrouweltjke dien van archeyoz29%.Zj vermenigvt
lldigen zich 00k doorloofkiemen (gonidial? welkezich bj Marchantia
ontwikkelen in k%embekers,Op deoppervlakte

van het l00fingeplant.DeLevermossen zjn
(Hepaticae)behoorende;tusschenhet bjna allen overbljvendegewassen;hun ligvleezig,bogtig en lappig 100fvan deze plant chaam bljftJaren bestaan,daar destengels,

r;0S8en

verhefen zich schild-, ster- en bekervormige
ligchamen; de schildvormige dragen aan het
ondezvlrtk de antheridiën en zi
jn korter gesteeld dan de stervormige, aan wier ondervlak zich de sporenvruchten bevinden.M en
vindtditgewas op vochtigeaarde en steenen,

beneden afstervende, aan den t0p toenemen.
Hun celweefselslorpt hetwater gretig op en

bj droogte verkrjgen de bladeren een verschrompeld voorkomen; zj herstellen zich
echter, zoodra zj bevocl
ztigd worden.
Leverrier (Urbain Jean Joseph), een

dikwjls o0k op bloempotten;hetheeftinver- uitstekend Fransch sterrekundige,geboren te
sch:n toestand een eigenaardigen, aangena- St.Lô den llden Maart1811,ontving zjne
men reuk,en werd weleer tegen leverziekten eerste opleiding op het collège in zjne gevoorgeschreven, - en Anemone Adptzfïcl L., boortestad en bezoehtvervolgensde polytechin de bergstreken van Zuid-enMidde-l-Europa niseheschoolte Caen.Vandaarvertrok hjin
groejende.Hetheeftlanggesteelde,3-lobbige, 1829naarhetCollège-luouis-le-GrandteParjs
aan den voet hartvormige bladeren en lang- behaalde er den prjs voor de wiskt
lnde en
gesteeldebloemen,aan haar voet meteen tlit zag. zich o0k in de hoofdstad den toegang
3 onverdeelde blaadjes bestaand Omwindsel geopend t0tde polytechnische school.Daarna
omgeven.Zj ontluiken vroeginhetvoorjaar, werd hj ingenieur bj de tabaksregie.Daar
zjn meestalblaauw van kleuren worden 00k hj niet mogt hopen,dathj teParjsin die
in onze tuinen aangek#reekt.
betrekking k0n bljven,legde hj zenederj
Leverm ossen (Hepaticae) is de naam werd aldaarleeraaraan hetcollèqe-stanislas,
eener groep van bedekt-bloejende, met de daarnarepetitor aan depoljtechnlscheschool,
.

bladmossen vermaagschapte planten, die in en in 1846 hoogleeraar ln de mécanique
een ontw ikkelden toestand naakte,niet met céleste bj de Faculté des sciencesen in 1854
een huikle (calyptra)bedekte vrtlchten bezit- directeur van de Keizerljke sterrewacht te
ten.D eze laatste springen m et overlangsche Pargs.Inmiddels washj in 1846t0t1idder
kleppen,zelden mettanden open en n0gzeld- Fransche Académie benoemd.In 1849 zonden
zamer met een dekseltje.Zj bevatten,be- de kiezers van hetD epartementLa M anche
halve de sporen, doorgaans lange, met spi- hem naar het W etgevend Ligchaam , en in

raalvezels bekleede cellen (elateres ofspring:
draden).D00r diespringdraden,welkealleen
bj de laagst çeorganiseerde soorten ontbreken,onderschelden z!jzich van hetgrootste
gedeelte der Bladmossen.Naargelang zjl00f-

1852 werd hj senatoren lid van hetconseil
supérieur de l'instruction publique. In 1870
echter, bj den val van het Keizerrjk,zag
hj zich a1s directeur geschorst.Zjne eerste
geschriften waren van scheikundigen inhoud,

achtig zjn ofeen bebladerden stenyelbezit- zooals: psur 1es combinations du phosphore
ten,onderseheidtmen hen inHepat%eaefron- (1835 en 1831)'', - in 1845 hield hj zich
dosae en foliosae. De eersten worden totde bezig met de bew eging van M ercurius en op

minst volkomene gerekend en herinneren 0ns raad van Arayo met die van Urantls en beaan W ieren en Kol'
stmossen,terwjlde laat- vond, dat deze laatste alleen verklaard k0n
sten een overgang vormen t0t hooger ontwik- worden door het bestaan van eexle n0g Onbe-

ke
lde planten.Hjre bladeren zjn doorgaans kende planeet.Hj stelde in Augustus 1846
naar 2 kanten ultgespreid, zoodat allen in

eene verhandeling overdatonderwerp in han-

één vlak liggen, en hierdoor verschillen zj den van de leden der Académie en rigtte tot

van hetmeerendeelderBladmossan.DeLever- Galle, observator aan de sterrewachtte Berm ossen bezitten geene Yfare Nvortels, maar ljn,de tlitnoodiging,om deOnbekende plaslechts Wortelharen;zj groejen gedeelteljk neet op de door hem aangewezene plaats te
in de lucht, gedeelteljk in het water.Het zoeken.Galle ontdekte haarinderdaad op den
zjn meestatteedere,sierljke,fraai-groene, 23sten September 1846, en sommigen wilden
roodachtige ofblaauwachtiy-groene plantles, haar den naam van Leverrier toekennen,
zodenvormig of bundelvormlg vefeenigd.Men doch zj ontving dien van Neptnnlts.Menvindt
vindt ze vooral op vochtige, schaduwrjke een groot aantalverhandelingen,over physiplaatsen,zooals bp metBlad-en Korstmossen sche astronomie door Leverréev geschreven,
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in het: rlournalde l'école polytechnique''en

traan van andere visschen,van zeehonden en

in de rcomptes rendus'' der Académie.Zj wa,lvisschen, of'men vermengt ze m:t Oliën
loopen over de bepaling van de loopbanen en tlithetplantenrjk.Men ontdektdezevermenvan de storingen der planeten M ercurius, ging,wanneer men er eenige droppelsgeconM ars, Pallas, Uranus, Nepttznus enz., als- ttentreerd zwavelzuurbjvoegt,daarditalleen
m ede van onderscheidene cometen.Als direc- m et de galkleurstolen van eehte levertraan
iltig bruin worteur der sterrewacht heeft hj deze voorzien eene paarse, later roodats
Van uitmulltende instrumenten, en in eone

dendekleur voortbrengt.Rookendsalpeterzuur

reeks van !,Annales''rekenschap gegeven &an

klet
lrt levertraan - qeene andere vetten -

de belangrljke waarnemingen,aldaar verrigt. rozenrood. O0k gebrulkt men als levertraan
Levertraan (oleum jecoris aselli)wordt de traan van roggen (RajaPastinaca enRaja
aan de kusten van Noord-Europa,vooralvan Batis).Deze is goudgeel,reageert nietzuur,

Noorwegen en van dtl daartoe behoorende smaaktaangenam er dau de Bergensehe leverLoFoden-eilanden, uit de levervan verschil- traan en bevat desgeljks iodium en phoslende visschen van hetgeslachtGadus,inzon- phorus.
derheid uit'die van Kabel
jaauwen,verkregen. Als geneeskrachtig middel bezit de leverDe voornaamste stapelplaats van de lever- traan - voorzeker nietten onregte - eene
traan is Bergen.Die levers worden in hooge groote vermaardheid bj klierziekten en bj
vaten gew orpen, en dtlo1- persing wint men alle ongesteldheden,die daarmede in verband
eene goudgele olie, die afgeschuimd en in staan, zooals klierveretteringen, beeneters,
tonnen geborgen wordt. Staat de traan te Engetsche ziekte,hoofdzeer enz.Zj schjnt
lang Op de leversin het vat of vloeitzj niet door haar iodiumgehalte en inzonderheid a1s

gemakkeljk genoeg weg,zoodatmen warmte voedingsmiddel groote diensten te bewjzen,
m oetaanbrengen,dan ontstaater eeneeenig- doch verwekt o0k ligtwalging,die den eetzins donker gekleurde traangen doorhetuit- lust verdrtjft.Daarom moet zj aanvankeljk
koken alsmede door het bezlgen van rottende in kleine giften worden toegediend. Of de
levers verkrjgtmen eenetroebele,donkere, gezuiverde levertraan heilzamerwerktdan de
vaak brandige olie. Deze 3 voortbrengselen ongezaiverde,i
snoy altjd onbeslist.

vindt men teggn verschillende prjzen in den

Leverw orm ,zle Distoma.

handel a1s blanke, halfblanke en bruine
levertraan.De eerste soortis goudgeel,heeft

Leverziekten.De belangrjkerol,welke
de lever bj destofwisseling vervult,is00reen weinir prikkelenden smaak en een sool'- zaak, dat ditol'gaan nietalleen zjne eigene
teljk gewlgtvan 0,
9234zjtoonteenezwak- ongesteldheden bezit, maar ook door onderzure reactie,levert bj - 17O0.een vastvilt seheidene andere w ordt aangedaan.De eigene
en lost op in alkohol.Halfblanke levertraan ziekten van de leverontstaan gewoonljkdoor
heeftde kleurvan Malagawjn,reageertster- eene gebrekkige gal-afscheiding.T0t de verker zutlr,smaaktbitter,riektmeernaarvisch, schjnselen vanleverziektebehooren hetgrooen lost in grootere hoeveelheid in wjngeest ter ofkleiner worden derlever,hetwelk men
op, - en bruine levertraan is donkerbrtlin

door percussie of ook op het gevoelkan ont-

en bj dtmrvallend lichtgroenachtigvankleur, dekken, - het verharden ot'verweeken van
allean in dunne lagen doorzigtig, bitter en de lever,- pjn in deleverot'opdaarmedein

scherp van sm aak en onaancenaam van geur; verband staande plaatsen,- geelztlcht,eene

haarsoorteljk gewigtis0,929,harezurereac- belemmerde spjsvertering, buikwaterzucht
tie sterker en ztiverstjftnietbtjlagenwarm- enz.Totde leverziekten behooren:hyperkmie
tegraad.
of overtollig hloed in de leverq!zj kan er
Levertraan bevat,behalve oliezuuren pal- ligtontstaan,omdat de lever t
len zeer bloedm itinezuur glyceryl als votnrnaam ste bestand- 1.jk ingewand is. Het bloed wordt er niet
deelen, veranderljke hoeveelheden vlugtige alleen aangevoerd t0tvoeding,m aarook door
vetzuren (azjll-,boter-,valeriaan-en capryl- ltet poort-aderstelsel t0t afscheiding van gal.
zut
lr) en galkleurstoffen, die er, door haar Deze ziekte van de lever w ordtligtveroorom te schudden met water en het waterig zaakt door long- en hartziekten, dool'm isextract m et alkohol en aether te behandelen, vorming der wervelkolom enz.Oûk openbaart

uitafgescheiden kunnen worden,en,watjuist zich we1 hyperaemie van de lever bi
j zware
voor hare reneeskrachtige werking v:n be- tusse,henpoozendekoortsen,bj typhus,bjaanlang is, klelne hoeveelheden ehloor,iodium , houdend m isbruik vansterkendrankenz.Daarbromium en phosghorus.Iodium en bromium bj wordtdelevergrooterenptjnljk,enditgaat
zjn intussehen nlet bloot in detraan opge- vergezeld vanhoofdpjn.Dt)behandeling dier
lost, maar daarin voorhanden als eerste bestanddeelen van een eigenaardig vet. Men
ûntdekt Z0 , w anneer m en de traan verzeept,
de zeep verkonlt,hetoverbljvende metalkoh0l tlittrekt, dit uittreksel inkookt en m et
bruinsteen en zwavelzt
lur destilleert.O0k de
phosphorus is daarin slechts voor een klein
gedeelte a1sphosphorzuurzaut,voolmhetgrootste gedeelte alseen phosrhorhoudend vetaan-

ziekte moet zieh regelen naar hare oorzaak.
O0k dââr, waar men deze niet kan wegnemen, moet men den toevloed van bloed naar

de lever zooveel mogeltjk beteugelen door
eene gepaste levenswjze,vooraldoorhetver-

mjden van sterken drank,dooy'hetqebruik
van melk en het nemen van beweglng. Men heeft voorts verschillende sogrten van

lererontsteking. Somtjds is zj in de ontstewezig.Levertraan wordtdikwjlsvervalscht; king van het buikvlies betrokken,doch vermen verkgoptnameljk a1s zoodanigwe1eens vult hierbj slechts eene Ondergeschikte r01.
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Gewigtiger is eene verettering van een ge- Maart 1736, was eerst graveur,bezochtverdeeltevan hetparenchym,doch zjkomtmeer volgens het collège-Mazarin en werd daarna,
in hetzuiden en Op onze breedte slechts zel- 0P aanbeveling van Diderot: hoogleeraar 'in

den voor.Zj wordtsomtjdsveroorzaaktdoor de fraaje letteren aan demllitaire schoolte

een schok of stoot, en 00k weldoor kleine Petersburg. Na zjn terugkeer in Frankrjk
galsteenen, die in de gangen van de lever schreef hj eene: pllistoire de Russie (1782,

bljven vastzitteù.Zulk eeneontsteking kan 7 dln;4de druk 1812)'.Later werd hj lid

eindigen en de gevormde etter uitdroogen, van de Académie des. inscriptions en hoogdoch het gebeurt ook wel, dat deze laatste leeraar aan het Collège Royal.Hj Overleed

zich eldersuitstort.T0tde verschjnselenvan
deze ziektebehooren:pjn in de leverstreek,
groeivan de lever,geelzucht,koorts,gebrek
aan eetlust,braking,pjninden regterschouder en in de lenden enz.ontstekingen van geringen omvang wordendikwerfnieteenswaargenomen, doch de grootere hebben vaak wegens bloedvergifliging en buikvliesontsteking

een doodeljken aioop.- O0k algemeene

syphiliBkan eeneigenaardigen vorm van leverontsteking doen ontstaan.- Een anderevorm
van leverontsteking, steeds van ehronischen

aard en aanvankeljk eenevergrooting,later

eene inkrimping en kraakbeenige verharding
van de lever veroorzakende,heeft hoogst be-

te Parjs den lzden Mei1812.Behalve vele
bjdragen in depMémoires''van hetInstituut
en eenigepopulair-wjsgeerigewerken schreef
hj:,LaFrancesouslescinqpremiersValois
(1787,4 dln)'',- nHistoire critique de la
république romaine (1807, 3 d1n)', - en
histoire ancienne et de l'histoire
rEtudes de l'
de la Grèce(1811,5 dln)''.00k leverdehj
eene vertaling van Tlœnydides (1795- 1797,
4 dln).
Leviathan is de naam van een dier,hetwelk wj vermeld vinden in hetboek rlliob''
W aarschjnljk wordt daarmede de krokodil
ofhet njlpaard bedoeld.In de Israëlietische
en Christeljke sage vervulthet der01van

treurenswaardigegevolgen,nameljk:buikwa- een boosaardig monster. 0nk het reusachtig

terzucht, waterzucht der beenen, opzetting stoomvaartuig Great-Eastern heeft den naam
van hetligchaam metbelemmerdeademhaling, van Leviathan gedragen.
gemis van eetlnst, braking, algemeene verLevieten (De)waren in Israëlde nakomagering, verval van krachten en eindeljk melingen van Leri,een der 12 zonen van den

een pjnljken dood.Devoornaamste Oorzaak

.

aartsvader Jèob.Zj waren belast met de

van deze ongesteldheid is misbruik van ster- temp?ldienst, vormden een afzonderljken
ken drank, zoûdat zj vooralbj de lagere stam zonder grondbezit en stonden in den
volksklassen van Noord-Europa voorkomt. tempel bj de gewjde plegtigheden depries-

O0k vertoont zj zich bj hartziekten en na ters uit het geslacht van Aaron ter zjde.
hevige tusschenpoozende koortsen. Ontstaat Hunne inkomsten bestonden in de opbrengst
zj door misbruik van alkohol,z0o kan zj der tienden en zj hielden hun verbljfin 35
veelal door onthouding in de beginselen wor- overgeheel Palaestina verstrooide steden.Het
den gestuit.- Een vierde vorm van lever- schjnt, dat David hen alstempeldienaarsin
ontsteking is eene zeer acute,gevaarljke 4 klassen verdeeld heeft.- Hetderde boek
ziekte,daar zj hetleverparenchym met snel- van M ozes draagtden naam van pLeviticus''1
heid verwoest,dat orgaan aanmerkeljk klei- omdathet de verordeningen voor de priesters
nerm aakten doorgaans den doodveroorzaakt. enLLevl
etenbevat.

Zj openbaart zich geruimen tjd te voren

evlraatshuwelkk (Het) of huweljk

door gebrek aan eetlust,m atheid en een ge- met den levir of m ans broeder, w as in het

ringen graad van geelzucht,terwjleindeljk Oosten (Deut.XXV :5)voorgeschreven;wanhevige koorts,pjn in de lcverstreek,bloed- neer nameljk een gehuwd man kinderloos
braking,verw arring in het zenuw stelselzieh overleed,was zjn broederverpligt om met
vrj plotseljk openbaren en binnen weinige de achtergeblevene weduwe te trouwen.M ozen
dagen den dood veroorzaken.- Andere 014- bepaalde, dat het gesloten zou worden,
gesteldheden van de lever zjn onder den wanneerde oudstebroederzondermanneljke
naam van Tet-,spek-en mnskaatlererbekend. nakomelingen stierf, terwjl vervolgens de
Dikwjlskomtlererkankervoor.Hjontstaatge- oudstezoonuithetleviraatshuweljkbeschouw;
woonljk op gevorderden leeftjd,nietzelden zou worden a1s een zoon van den overleden
tegeljk metkankerachtigeongesteldhedenvan ecL
htgeqoot.
andere organen,maar nooitbj knobbellongevlstleum ,zieLaras.
tering en haxtziekten.In den beginne ontL evlta , eigenljk ElQ Zeri Ben-Aseker,
staan daardoor geene eigenaardige verschjn- bjgenaamd Baehoer,een verdienst
eljkkenner
selen, m aar later een aangroeivan de lever, der Hebreeuw sche taal, geboren in 1472 in
eene ruwe,knobbeligeoppervlakte van deze, Zuid-Duitschland ofltali'
é,bepaalde zichreeds

pjn in de leverstreek en in de ledematen, vroeg bj destudiedergewjdesc,
hriften,der
slechte spjsvertering,soms geelzucht,buik- H ebreeuw sche taalen der Masora en oefende
waterzuchtenbj verergeringhectischekoorts. zich achtervolgens te Padua, Venetië en
Heeft men kankerachtige knobbels waarge- Rome(1512).In l
aatstgenoemdestadbehoorde
ldio tot zpne leerlingen.In 1527
nomen,zoo kan men de p/nljke verschjnse- cardinaal E-q'
len welligt verzachten,terwtjleene genezlng vertrok hj wederom naar Venetië,in 1540
naar Isny en daarna nogmaals naar Venetië,
k
m mogeljk is.
Levesqùe (Pierre Charles),een Fransch alwaar htlin 1549 overleed.Zjnemerkwaargeschiedschrjver,geborenteParjsden28sten digste geschriften zjn:sBachoer',eene He-
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breeu&vsche spraakkunst (1518),- pMetoer- (18:1)'',- en slletideëlein Regten Staat.
geman,1, een w oordenboek over hetTargoem BjdrageterwaardeeringderHistorischeSchool
(1541), - en DAlasoret-ha-Alasoret (1538)''5 (1874)''.
meermalen in hetLatjn vertaald.
Lewald.Onderdezennaam vermeldenwj
Levitschnigg (Heinrich, ridder von), Johann Aec/r/xdxr-g/
?
zyfLewald,eenverdiensteljk

een verdienBteljk Oostenrjksch dichter en Duitsch letterkundige,geboren te K önigsberg
romanschrjver,geborenteW eenenden 25sten den 14den Odober1792.Hetwerdbepaald,dat
September 1810,studeerde eerstin deregten, hjnaden doodzjnsvadershetgymnasium met
daarna in de geneeskunde en werd in Novem- het koopmanskantoor verwisselen zou, doch
ber 1830 kadet bj het regiment dragonders daar hem hiertoe delustontbrak,leidde hj
van Lodewnk,koning van Bejeren.In 1832 eenavontuurljk leven,doorhem geschetstin
werd hj t0t Onder-oëcier bevorderd, doch zjne:pAquarelleausdem Leben(1836- 1837,
nam in 1834 zjn ontslag en wjdde zich te 4 dln)''.Htl legde zieh t0eop nieuwe talen,
W eenen aan de dicht- en letterkunde.Hj kunstgeschiedenis en schilderkunst, nam a1s
schreefeen aantalminneliederen en gedichten secretarisin het Russische hoofdkwartierdeel
in Oosterschen trant, - voorts het roman- aan den bevrjdingsoorlog en bekleeddedaarna

tisch gedicht: pRusta'
n (1841)'', pGedichte
(1842)''1- en detreurspelen:oluord Byron''
enpluöweund R0se'.VanMaart1445t0tApril
1849 redigeerde hj het feuilleton van de
Pesther Zeitung'' en tevens leverde hj:
nW est-oestlich (1847)''1- rDieletsteFee',en pMsrehen (1841)''. Daarna sehreef hj:

eene dergeljke betrekking bj de algemeene

getuigenis van gevoel en verbeelding, doch

naar M iinchen! deed wederom reizen naar
Tyrol en Italiè en vestigde zic'h in 1834 te

directie der Russische hospitalen in Duitsch-

land.Indien tjd trok hjdoorgeheelDuitschland en door een gedeeltea
vat
lFrankrjk en
Polen.Na het verlaten van de dienst toefde

hj te Breslau, verkeerde met Dchall en
H olteien wjdde zich aan dramatischestudiën.
XBrennende Liebe (1853)''
, - msoldatenfbel W eldra leverde hj hetbljspel:,DerGroszart'
Xt
ZIJdr,en
(1852)'',- pKossuth und seine Bannerschaft papa''ànder den pseudoniem K'
(1850,2 dln)''
,- enpDerMontenegrineroder trad in 1818 te Briinn als tooneelspeler 0p.
Christenleiden in der Tiirkei (1853)''.Van Nu sleethj9jarenalstooneelspelerentevens
zjnedrama'sisalleenzjn: rrrannhsuser''in als technisch àeskundige bj de schouwburgunchen, Niirnberg en
den schouwburg te W eenen metbjvalont- besturen te Briinn, Mvangen, en t0tzjnebesteromansbehooren: Bamberg,on was daarna 4 jaren werkzaam
Geheimnisse v0n Pesth (zde druk 1853,4 aan den nieuwen stadsschouw burg te Hamdlnl''- en p'
DerDiebsfënger(1810,2dln)''. burg.Inmiddelssehreefhj:rNovellen(1831In zjne laatste levensjaren schreef hj n0g: 1833,3 d1n)'',dramatische sttlkken en opstelXW ien wieeswarundist(1860)'',- enpDel. 1en in dagbladen.N'adathj in 1831eenigen
Schachmeister(1861)''.Zjne geschriftengeven tjd te Parjs vertoefd had,keerde hj terug

zjn nietvrj tepleiten van gazwollenheid en
overlading.Hj overleedteW eenenden25sten
Januarj 1862.
Levret (André),eenverdiensteljkFransch
heel- en verloskundige,geboren te Parjs in
1703 en aldaaroverleden den 22sten Januarj
1780, werd wegens zjne bekwaamheid benoemd tot verloskundige van de Dawphine,
de moeder van Lodewj;k X YI. Hj waslid
van deKoninkljkeAaadémievan Heelkunde
te Parjs en heeft geruimen ttld druk bezochte
verloskundiqe voorlezingen gehouden. Van
ztjnegeschrlften vermeldenwj:pobservations
sur 1es causes des accidents de plusieurs acc
ouchements laborieux (1747:4dedruk 1770)''
-

Stuttgart. Hier wjdde hj zick sedert 1835
aan de redadie van het door hem gestichte

tjdschrift: pEuropa, Chronik der gebildeten
W elt'', dat in 1846 door Kûhne te Leipzig

werd overgenomen. Tevens schreef hj een

aantal xomans, novelleny reisboeken en dra-

maturgische werken.ln 1841 ging hj naar
Baden-Baden en in 1846 naar W eenen.In de
jaren 1848 en 1849 bevond hj zich te Frankfort,waar hj medewerker was aan staatkundige dagbladen. Vervolgens naar Stuttgart

teruggekeerd,aanvaardde hj met anderen de
redactie van hetconservatieveblad:oD eutsche
Chronik''en w erd ertevensregisseuraan den

ons surla cure radicale de plu- hofschouwburg.Ztlnerigting bxagthem voorts
pobservati
sieurs polypes de la matrlce,de la gorge et in den schoot der R.Katholieke Kerk.Eene
du nez, Opérée par de nouveaux moyens keurl
ezing uitzjnegezamenljke werken gaf

(1749)'',- mExplication deplusieursfiguresgur hj in 1844 en 1845 ln 12 deelen in hetlicht.

le mécanisme de la grossesse et del'
accouche- ln 1862 ontvinghj pensioen, verhuisde naar
ment(1752)'' - pEssaisurl'abusdesrègles M iinchen en overleed aldaar den loden Maart

générales et contre les préjugés (1766)'', L'
art des accouohements de
'montré par des
principesde physique et de mêcanique(1753,
1761 en 1766)'' - prractôdesaccouchements
laborieux (1770)',- en pobservations sur
l'établissementdesenfants(1780).1
'
Levy (Isaâc Abraham),een verdiensteljk

1871. Tot zjne laatste geschriften behooren:
DTornisterbiichel (1861)'', - rDer lnsurgent
(1865,2 dln)''
, - enpTnigo.EineBilderreihe

ausdem Leben desheiligen Ignatiusv0nLoyola

(1870)''.

I'
anny Lewald,eene verdiensteljkeDuitsche
schrjfster en eene bloedverwante van den
Nederlandsch regtsgeleerde, geboren te D0e- voorgaande.Zj is van Israëlietischeafkomst
tinchem den 18den Februarj 1836, vestigde en werd geboren te Ilönigsberg in Pruissen
zi
lsnd
schr
scthaaa
tku
ad
ige
vocBe
aatoo
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,-ensDe
Jeuerfy: den 24sten Maart 1811. Haarvader,een zeer
s
verlicht man,liet haar volkomen vrj in de
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keuze van e0n kerkgenoot
schay,en zj ging stotle (1864)'',enz.In 1865 heefthj een aanop l7-larigenleeftjd t0thetChrlstendom over. aanvang gemaakt met eene nieuwe uitgave
Voorts ontving zj eeneeenvoudigeen dege- van den pFortnightly Review''.

ljkeopvoeding.In 1831volbragtzjmetharen
Lewis (Heteiland),zieHebriden.
vader eenel'eisdoorDuitsehlandenFrankrjk, Lew is (SirGeorgeCornewall),eenuitstekend
Engelsch staatlman engeleerde,geboren
en' de vrjzinnige beweging van dien tjd

maakte een diepen indruk op haar gemoed. te Londen den zlsten April1806,wasde zoon
Daarnatoefdezj geruimen tjd te Breslau en van sir TltomasFrx kllzl4 Lewis,dieaanzien-

te Berljn.Ten behoeveeenersukkelendezus- ljke betrekkingen bekleedde en,in 1846 t0t
xerhadzj reedsin 1834sprookjesgeschreven, baronet verheven, den 22sten Januarj 1855
doch eerstlatermaakte haarneefA'agusthaar overleed.George studeerdeteOxfordtwjdde

opmerkzaam Op haal'talenten plaatstein 1841 zich aan de regtsgeleerdheid en w erd in 1828
hare novelle:mDer Stellvertreter''in hettjd- medewerker aan het rclassical Journal'' en
sc.hrift:pEuropa''.Daarnaverschenenvanhaarj denrForeign Qtlarterly Review''.Hjvertaalde
zonder vermelding van haar naam : pclemen- eenige voortreFeljke Duitsche werken in het
tine (1842)'') - plenny (1843)/7)- pEine Engelsch, en schreef voorts: rEssay on the

Lebensfrage (1845)'',- en pDasarme M5d- use and abuse of politicalterms (1832)'',chen (in purania'')''.Eene reis naar Italië rOn the iniuence ofauthority in matters of
(1845- 1846) en ltennismaking met Tl
terese opinion (1849)'',- sEssay on theorigin and
Agfzo'
?
zlen Adolf.stahrgafeennieuwensehok formationoftheRomaniclanyuages''- pG10saan hareontwikkeling,zooalsbljlttuithaar: sary ofprovincialwordsusedlnHerefordshire''
XItal.Bilderbuch (1847,2 dlnl'' en pRei- - en pOn local disturbances in Ireland and
setagebuch aus England und Schottland(1852, the Irish Church question (1836)''.In 1839
2 dln)''.Daarnaschreefzj:pDiogena,.Roman werd hj opvolgervan zjn vaderalscommisv0n Iduna Grâfn H.H. (1847)'',- oprinz saris der armenverzoging en behield diebeLouis Fexdinand (1849,3 dln)'',- rErinne- trekking onder 3 mlnistériën t0t in 1847.
rtlngen ausdem Jahre1848 (1850,2dln)'',- Daarna werd hj lid van hetParlement, seXDi'
lnen-und Berggeschichten (1851,2 dln)'', cretaris voor lndische aangelegenheden, onrW a
ndlungen (1853, 4 dln)'',- pAdele derstaatssecretaris voor Binllenlandsche Zaken
(1854)''- rDeutscheLebensbilder(1855)':- en van 1850 tOt 1852 secretarisvan de schat/)DieKammerlungfer (1856,- rDieReisege- kist.Bj devolgendeverkiezingvoorhetPar-

fâhrten (1854, 2 dln)''
, - pNeue Romane lementnietherknzen, belastte hj zich met
(1858- 1861,5dln)''
,- ,?
DasMàd
'chenvonHela de redactie van den rEdinburgh Review '' en
(1860,2dln)''?- pV0nGeschlechtzt
lGeschlecht schreef zjn hoofdwerk: Inquiry into the
(1863-1865)'',- en pMeineLe
. bensgeschichte credibility of early Rûman history (1855,
(1861,6dln)''.Haregeschriften onderscheiden 2 dln)''.Na het overljden zjnsvaderswerd
zich door eene grondige kennisvan hetmen- hj baronet'en 0ok weder 1id van het Parlescheljk hart, door eene uitmuntende gave ment,en in 1855 kànselierderschatkist.Met
van waarneming,door scheppende krachten beleid bestaurde hj de geldzaken van Engedoor keurigheid van stjl.In 1863 plaatste zj land t0t aan den va1van het ministérie PaT
in de pNationalzeitung''hare:posterbriefefiir merston /1858). Btj de vernieuwde optreding
die Frauen'',die over de werkzaamheid der van dit ministérie in het volgend Jaar werd
vrouwen in demaatscDappj een merkwaardig hj eerst staatssecretarisvoor Binnenlandsche
licht verspreidden. Sedert 1846 woont zj te Zaken en vervolgens minister van Oorlog.
Berljn en huwde in 1855metAdol
f Sfc/zr, Niettemin zette hj zjne letterkundige werkterwjl zj als schrjfster haar f'
amilienaam zaamhedtm voortenschreef:pllistoricalsurvey
behield.
of the astronomy of the ancients (1862)''en
Lew es (George Henry)t een Engelsch nDialogue on the best form Of government
schrjver,geboren te Londen den 184en April (1863)''.Hj overleed den 13den April 1863,
1817,ontving zjne opleiding gedeelteljk op en na zjn doodverschenen zjne:pEssayson
het vasteland.Hj was voor den koopmans- the administration ot'Great-Britain from 1783
stand bestem d, m aar liet die loopbaan varen to 1830 (1864)'
1.In hetJaar1864 verreeste
om zich aan de geneeskunt
le te wjden.Door Hereford een sta:
ldbeeld ter zjner eer.zjne anatomische en physiologische studiën Zjnegemalin,M aria TFleredl,zustervangraaf
werd hj geleid t0t de philosophie en hield Clarendon e11wedtlwavan den novellenschrjzich hiermede bezig gedurende een tweejaxig ver Lister, werd geboren den 8steu Maart
teerin 1803,werktemedeaan:aMemoirOfthelifeand
verbljfin Duitschland.Na zjn terugl
Engeland plaatste htJOpstellen in den ,Edin- administration oftheearlofClarendon (1838,
burqh'' W estminster''en pForeignQuarterly 3 dlnl'' schreefden roman:prhe semi-detaRevlew'') XBlackwoûd's Magazinc'' en den ched hotlse (1859)'' gafhet dagboek van miss
XMorning Chronicle'', en was van 1849 tot Berry in hetlichtten overleed teOxtbrd den
1854 redacteur van rrfhe Leader''. Voorts 8sten November 1865.
leverde ht
j:rBiographical history ofphiloso- Lex?zie Wet.

Lexlcon,zie Woordenboek.
Lexlngton 9eenNoord-Amerikaanschdorp
den roman: pRanthorpe'',- nluife ofGoethe in deu StaatMassachusetts,bjna 3urengaans
(1855,2 dln)'',- rSeasidestudies(1858)''
,- ten noordw esten van Boston,isverm aarddoor
nPhysiology :fcommon life(1:60)',- pAri- de eerste bloedige ontmneting der opstandelinphy (3dedruk 1866)'',- nselectionsfrom the
modern British dramatists(1861,2 dln)'',-
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gen inNoord-AmerikametdeEngelschekrjgs- DoopsgezindenteMiddelburg(1701)'',- rEere
magt op den 19den April 1775.Daarna snelde van de Nationale Synodevan Dordrechtlnden
men algemeen te wapen. Ter eere van de jare 1618 en 1619enz.(1705-1707)'',- pDe
8 Amerikanen, die e1' sneuvelden? is er een HervormdeKerk in 'tgemeen verdedigd tegen
gèdenkteekenOpgerigt,en bjkansln all0Sta- hetPallsdom enz.(1711)''
,waartegenduJ'
tz'
r#i4
ten der Unie werden dorpen of steden met een uitgebreid boek schreef,- pDe bljde
den naam vanLexingtonbestemm ld.I1j wordt Spinosist enz.(1719)'',- en onderscheidene
onder anderen gedragen door de voormalige leerredenen.
hoofdstad van Kentucky metomstreeks 12000
MelohiorLeydekker,een verdiensteljk godinwoners en eene universiteit.
geleerde en een broeder van den voorgaande.
L ey (Jan Hendricx Jarichs van dor),eeu Hj werd geboren te Middelburg den llden
verdiensteljk Frlesch wis-enzeevaartkundige, Maart 1642, studeerde te Utrechten te Laieen zoon van Hendriek J'
ldc/z,
s,die in naam den, was15jaren lang prediltantte Renesse
.

der Staten van Friesland de Unie van Utrecllt
onderteekende, w erd geboren tussehen 1560
en 1570 en bekleedde de betrekking van Ontvanger der adm iraliteit te Dockum en ontvanger-generaalder gemeene middelen van de
uit-en ingevoerde goederen in Friesland,stad

Groningen en de Ommelanden. Hj was een
uitstekentl wiskundige en bejverde zich de
wisktm de op de zeevaartt0e tepassen,zoodat
voormeldeStaten aan hem ,zjno kinderen en
kleinkinderen eenjaargeld schonl
ten van1200
Caroligulden.In 1618vond hj eenmiddelter
bepaling van delengte Op zee,waarvoorhj

en Noordwelle Op heteiland Schouwen enzag
zich in 1678 benoem d t0t hoogleeraar in de

godgeleerdheid te Utrecht.Hjaanvaarddedie

betrekking meteene oratie:pD e sec'tanda veritate in am ore'' bedaukte latervooreen der-

geljk ambt te Groningen, en overleed den
6denJanuarj 1721.Htiheettetl
nelangereeks
van Latjnsche eq Nederlandsche geschriften

nayelaten.Daarvanvermelden wj:pFaxveritatls sive exercitatio ad nonnullas controversiasetc.(167T)'',- pDeoeconomiatrium per-

sonarum innegotiosalt
ltishumanaeetc.(1682)'',
Analysis Scripturae, et de ejus interpre-

aan de Staten-Generaaloctrooiverzocht,doch tatioueinconcionibtlscum methodocondonandi

in hetlaatstvan zjn leven legdehjzicht0e (1683)'', pAledullatheologiae(1683)'' Synop de godgeleerdhaid. Hj schreef: pEerste Opsistheologiaechristianae (1686)*: mlWysboeck van 'tlichtderzeevaartenz.(1608)''- terium pietatis (1686)'',- pveritasevangellca

DHetgulden zegel des grooten zeevaarts,enz. tri
umphansdeerroribusetc.(1688,2d1n)'',
(1615)''- Ty'tGesicht desgrooten zeevaerts IlistoriaEccleFiaeAfricanaeillustrata(1690)'',
m et de wonderbaerlylte aert en natuyre der
listoriaeJansenismilibrisex etc.(1695)'',
pl
DeRepublica Hebraegrum libriduodecim
coursen enz.(1619'')jtlitgegevendool'denhoogleeraar M 'alerilts te Groningen, - pvoyage (1704)'
7,meteen vervolqdeel, psulamyth,
van 't experiment van den gheneralen regel dat is,zeedigeverdeediglng van de ouderegt-

des gesichtsvan de groote zeevaert(1620)''PVerborgene ejgenschappen in de Heilighe
Sc
'hriftuurenz.(1424)'5
, pcorteverclaringhe
van de comste Messias enz. (1626):', - en
XDe sleutelDavids enz.k1627)''.
Leydekker. Onder dezen naam vermeld6n wj:
Cornelia Leydekker, eene Nederlandsche
schrjfster uit het laatstder 17de en hetbegin
der 18de eeuw.Zj werdgeborenteMiddelbtlrg

zinnige godreleerdheid enz.(16T3)'' - pDe
verborgentheld desgeloot'
senz.(1T00)'1 en
XVreedzam e zamenspraak over de Verbonden

(1716)''.
Leyden.onderdezennaam vermeldenwj:
Jan 'ptxziLeyden,zie leukels.
F'
rd#erïk ran Leyden, heer van 'IFrdq
sfùtxrezldrechten W armond,een Nederlandsch staats-

man. Ilj werd geboren te Leiden in 1768,

studeerde en promoveerde aldaarin de letteen w as zeer ervaren in deH ebreetzwschetaai ren en regten en volbragt vervolgens eene

en in de godgeleerdheid.Zjschreef:ràliddel- drie-jarige reis door Duitschland,Frankrjk,
burg's weeklage over het schielyk afsterven Italië, Zwitserland en Engeland.Hj bezocht
van D. Petrus Lacher'',
rErnstige ziels- aldaarvelegeleerde mannen,alsmededevoorbetrachtingen enz. (1695)'', - pBrieven ter naamste boekerjep, kunstverzamelingen enz.
vertroosting over het afsterven van Godzalige Nadathj in zjn Vaderland wasteruggekeerd,
vrienden'', rzions klachten over hetzalig werd hj in 1807 1id der commissievan opena
fsterven van koninginne MariaSttlart(1695,
à'', baar onderwjs,terwjlhj reeds in 1796 was
en rHetsweerd des Heeren en derhelden aangesteld t0t curator der Leidsche hoogevan Nederland en Engeland (1707)''.
school. Twee Jaar later uit die betrekking
Janob'
as Leydekker, een broeder der voor- ontslagen,zag hj zich daartoenogmaalsbezonafhankeljkheidvan
gaande.Hj werd geboren te Middelburg den noemd bj de herkregel

9den M ei 1655, sttldeerde tn Leiden in de Nederland,.- voortst0t goaverneurvanZtlidtheologie,wasachtexvolgenspxedikantteRit- Holland, tot komm andeur der orde van den
them ,W illemstad, Heusden en Middelburg, Nederlandsehsn lueetlw en t0t lid van de

en overleed op den lsten Mei1729.Hjschreef: Staten-Generaal.Hj bleefsteeds de letteren
5Kerkeljke Historie (1691)'', cphilosophi- beoefenen,Fchreef,behalve twee dissertatiën:
sen Duyvel(1692)7',- plfort begrlp van bon- mEenige aanmerkingen over hetpubliek 01dige vragen! tegenw erpingen en antwoorden derwjs (1798)'', popgave van wetten en
overdedwallnyen derRoomscheKekk(1696)'' verordenirgen in onderseheidene tjdvaklten
lng tegen die van de wetder in Engeland omtrent het armwezen (1804)'',
pverhandel
nature door Adr. van Eeghem , leeraar der

-

en pBedenkingen over de verhooging van
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den Rjnlandschen slaperdjk (1806)'' - was wordt. Daarheen loopen alle groote wegen
directeur der Hollandsche Maatschappj van van Tibet; aldaar is de zetel der regéring,

W etenschappen te Haarlem , lid der Maat- w aar de ministers en andere hooge am btenaschappj van Nederlandsche Letterkunde,en ren over de aangelegenheden des lands bpoverleed den :ssten November 1821.
raadslagen, vôördat daarvan wordt melding
'
Leys (Hendrik), een uitstekend Belgisch gemaakt aan den Dalai-Lama en de Chinegenreschilder,geboren teAntwerpen den 18den sche overheden.Meykwaardig iser voortshet
Februarj 1815,beoefendede kunstonderde klooster Moroe,deleerschoolderinboorlingen,

leiding van zjn zwager Braekelaer en ont- met eene drukkerj, alsmede het hospitaal
leende zjne stofbj voorkeuraan denaauw- voor pokkenljders.Een uur gaans vandaar
keurir door hem bestudeerde middeneeuwen. ligt Dsjachi, hetgarnizoen der Chinézen en
A1s ultstekend colorist behaalde hj grooten de verbljtylaats der beide Chinésche generoem met zjn sWagensmid'' zjne herberg- raals, aan wie er de m ilitaire magt istoetafereelen,zjnepredlcatiën in Gothist
sheker- vertrouwd. Slechts een kwartier uur gaans,
ken enz.Voorallegde hj erzich op t0e om ten w esten van L'Hassa verheftzich op een
teschilderen in dentrantvanden tjd,waar- drie-toppigen, kegelvormigen berg het veraanzjnonderwerpwasontleend;zjngAlbrecht maardepaleisvan denDalai-luama,eenegroep
Diirer, hetportret van Erasmusop llet doek

van temgelsen kloosters,in hetTibetaansch

brengend'' geljkt op een stuk van Di
irer's Potala?elgellljkBoeddha-Lha(GelukderW jshand.Dergeljke stukken zjn: rluuther a1s heid),genaamd.Op een anderen t0p van dien
koorknaap'', - ,De invoering der Inquisitie berg verrjzen 2 groote kloosterpalaizen,de
in de Nederlanden'' - en pErasmus, aan verbljfplaatsen van vreemdeLama'
s,diezich
Margaretha van oostenrjk en denjeugdigen hier op degodgeleerdheid toeleggen.Zj zjn
Karel V eene verhandeling voorlezende''
.In door twee boomrjke lanen metdestad ver1865 verhiefLeopold Ihem t0tbaron,enhj bonden, en op die wegen vindt men steeds
overleed den 26sten Augustus1869,terwjlhj eene menigte pelgrims en prachtig uitgedoste
zich bezig hield methetvoltoojenderfresco's hof-luama's te paard.De stad is tegeljker
in het stadhuis te Antwerpen.
tjd eene hoogst belangrjke handelsplaats,
Leyser (Augustin von),een verdiensteljk waar allerlei volkeren bjeenkomen.Beneden
regtsgeleerde, geboren te W ittenberg in L'Hassa in de rigting der voornaamste he1683, bezocht Engeland en Italië!en werd melstreken liggen de4kloostersSamje,Ghalin 1708 buitengewoon hoogleeraar ln de rep

dan, Sera en Bhraeboeng, d'
e grootste der

ten in zjne geboorteplaats.In 1712 vértrok 3000 dergeljke inrigtingen, welke men in
hj als gewoon hoogleeraar naarHelmstedt, Groot-rribet aantrett.Het eerste was tevoren
kéerde in 1729 in deze betrekking naarW it- deresidentievan den wereldljken koningdes

tenberg teruq,en overleed aldaar den 3den lands,

in het tw eede heeft men het on-

Mei 1752.Zpn belangrjkstgeschriftisgetiteld:pMeditationes ad Pandedas(1718- 1747,
11 d1n)''. Deze werden later door Hölfner
voortgezd (1774- 1780,2 dln)en door Hart-

verderfeljk 1jkvan denBoeddhaïstischenher-

aanteekeningen voorzien.

land, werd in 1623 door de Staten met 11
welbemande schepen naar de Zuidzee gezonden,ora aldaar afbreuk te doen aan den K o-

vormer Tsongkhapa, - en de beide anderen

worden eenmaal'sJaars door den Dalai-Lama
bezocht,die er de w et van Boeddh,averklaart.
leben en J. E. D. A hlfdz van toçliehtende
L'H erm ite (Jack
lues),admiraalvan H0l-

Leyte,zie Phili
ppi
jnsch'edï!lzl#el.
L'H assa,H tlassa ot'Ltusa, de lmofdstad
van Tibet en het brand/unt van hetBoeddhaïsmus,ligtin de provmcie Dwoes ofOeëi,
in eene ruime, wél-besproeide, vruchtbare

ning van 8panje. Hj overwon eene vloot

Spaansche schepen in de haven van Lima.

Vermoedeljk hadhj 00k destad gemakkeljk
pervlakte der zee,nabj deKi-ho!eenezj- misleid,vertrok hjaanstondsom deSpaansche
rivier der Brahmapoetra.Zj is nlet groot, zilvervloot te overrompelen. Toen hj dezen
niet eens door een m ucr om ringd en bezit aanslag zag mislukken,keerdehj aanstonds
breede,regte,zindeljke hoofdstraten,terwjl naar Lima terug en beproefde er eene landaarentegen devoorsteden morsig zjn.Daar- ding metOngeveer60 booten.Dâârverbrandde
achterbevindtzich een kring van fraaje tui- hj tusschen de30en40vjandeljkeschepen,
nen. Volgens Rk0, een Fransch reiziger en waaronder 19 groote kraken en een gal
joen.
deeenige Europeaan uitdenJongstentjd,die Voorts vernemende,daterzich n0g een rjk
streek, ongeveer 3000 Ned.el boven de op- kunnen veroveren, maar door een Spanjaard

deze stad gezien en beschreven heeft,verhef- geladen schip bevond,dat eerst later de zilfen er zic.
h groote huizen metonderscheidene vervloot was gevolgd, wendde hj dadeljk
verdiepingen, waarin wel eens 50 huisgezin- den steven om hette achterhalen.Toen ech-

nen gevestigd zjn.Alishetvoorkomen dier ter zjne prooihem ontsnapte,verscheep hj
gebouwen van buiten vrj net,van binnen den volgenden dag weder in de haveù en
zjn zevuil;zezjnvangehouwenot'gebakken zette er 300 m an aan land,om zich van de

steen of van leem opgetrokken.In eene der stad m eeder te m aken.Daar de onderkoning
voorsteden vindtmen eenerj huizen,dievan echter m agtige hulpbenden naar Lima deed
witte runder-en zwarte geitenhorensgebouwd oprukken, moest hj van zjn voornemen af-

zjn.In hetmiddenderstad verrësthetgroote zien. Hj vertrok naar een eiland,tegenover

klooster Labrang, hetwelk tevens voor het de haven gelegen,en kw am aldaartesterven.
middelpunt van het geheele land gehouden
L'H om bre,zie Omberspel.
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L'Hôpital(Miehelde),zieHôpital.
Li is de naam van eene Chinéschelengtemaat,welke360 p0e (schreden)ot
'180tsjang
(roeden) telt.Zj komt Overeen met 575,
5
Ned.e1.- DeJapannershebbendergeljkelengtemaat,die zj riuitspreken,dochdezekomt
ovLl
errane
en me
2r3o5yl
/ksc
Ne
d.sle
l.erplanten noemt
n to4
t.1t
he
ing

sche edelen naar het Heilige Land,om Jerusalem te veroveren. Soke sneuvelde w eldra

m en in de keerkrlngsgewesten alle gew assen
meteen langen,buigzamen,windendenjklimm enden stengel Of stam , die tegen heesters
en boomen opkhmmen en zich vaak boveri
hunne kruinen verheFen ofvan tak t'
Ot tak,
van boom t0t boom schilderachtige festoenen
vormen. Zulke gewassen heèft m en op onze

naar zjn vaderland terug.In 1109 trok hj
met Ikyoke.ft?fsïtz,God-tbied Atlprf
lt
zen W atze

breedte slechtsenkele,zooalsde wildewjnqaard,de kamperfoelie en de klimop,maar
ln de warme landen zjn erdestemeer.Hier
behooren zj doorhunne talrjke enprachtige

onder Tlummarum. Hj begafzich naar een
uithofvan datkloosterbjBoxum ,terP00r-

voor Nicéa,maarEeleko werd om zjneuitstekende dapperheid t0tbevelhebber van 3000

krjgsknechten en later t0t gouverneur van
Niee
'a benoemd.Niettemin woondehj de belegering van Jerusalem bj, ontving bj de
inneming dier stad zware wonden en keerde

A'
dr:p)tinogmaals naarPalaestina,doch overleed te Joppe en werd te Jerusalem teraarde
besteld.
Eelcko '
t
llzlLianckama van Sexbierum ,van
1328 t0t 1332 abt van Lidlam ,een klooster
ten genaamd,om dem onniken wegenshunne

ergerljke levenswjsteonderhouden,dochhj

bloemen t0t de sieraden van het woud,het- werd des nachtsop eenewreedaardi
qewjze
welk zj dikwjlsschierondoordringbaarma- door hen vermoord.Later is hj hellig verken.A1snatuurljk touw zjn zj voorde iu- klaard, en een geschilderd,m aar zwaar beboorlingen zeernuttig,terwjlookonderschei- schadigd,portret van dezen abtis in het bedene geneeskrachtige planten t0t de lianen zitvan hetFriesch Genootschap.
k%el
telte '
/
llo
z Liauekama,in 1494 t0téén der
behqoren.
Llas of liasvorm'
iny is de naam van de 0n- 24 m ederegters van den nieuw -gekozen p0derste, in Duitschland, Engeland en Frank- testaatJan W'
effe,
svan .
De/rl,
zzl(rbanoemd.Hj

rjk steeds donker gekleurde afdeeling der behaalde in datjaarmethetlegerderSchieJuragroep. Die kleur is afkomstig van het ringersdeoverwinningbjBolsward,enwerd
jodenljm. Ook onderscheidt men de liasvor- in plaats van Boeko ran Atvizlzvll hoveling
ming w el eens door den naam van ztcarte te Sneek,alsmede grietman van W ymbritseJ'lrtx van de daarboven gelegene bruine en radeel.Jn 1498 werdzjnesterkestinsteSexwitte Jura.Haar zamenstelis in Duitschland bierum door vreemde krjgsknechten ingenoals volgt:Bitumineuse mergellei (liaslei),- men, en in 1499 ontving hj met andère gebitumineuse donkere kalksteen (liaskalk of comm itteerden hertog A lbrea t rczlSaksen en
gryphietenkalk), - en zandsteen, die we1 diens zoon Hendrik a1s ertkouverneuren p0eensjzerhoudend is.Deze vorming bevat0n- testaat van Friesland. Hj werd daarna lid
gemeen vele en zeer fraaje versteeningen, van den raad van Franeker, nam deelaan
m eestal van zeedieren, doch 0ok wel van den togtnaar Bergum en overleed Omstreeks
landplanten.Kenmerkend zjn daarvan eenige hetJaar 1503.
hagedisachtige dieren (ichtyosaurus, gleslo- Saelto rlzlD auckama, één van Frieslands
saurtls, mysteriosaurus enz.), ammonleten, afgevaardigden tot het aieggen van den hulbelemnieten, posidonomiën, trigoniën, gryphieten, terebratùlen en pentacrinieten. Uit
de bitumineuse liaslei w ordt hier en daar
asphaltverkregen.
Liatris Sarbr. isde naam van een plantengeslachtuitde familiederZa'
âmgesteldbloem igen. H et onderscheidt zich door een langw erpigen,dakpanvormigen kelk,een naakten
vruchtbodem ,eenebuisvormigebloem kroonm et

digings-eed aan Philips 1I. In 1574 be-

hoorde hj tot de 8 edellieden,door Robbles
belast m et het regelen der nieuwe schatting
t0t onderhoud der Spaansche bezetting. A1s

Spaanschgezindemoesthjdenwegnemennaar
Oldenzaal en overleed aldaar in 1573 ofv0lgens anderen in 1582,- Zjn zoon Georgius,
geboren om streeks 1557,woonde in 1621 op
Liallckama-stateen overleed den24stenAugus-

eene allengs wjder wordende keelen lange, tus 1642 zondermanneljke nakomelingen na
smalle slippen, een langen stamper en schier te llten.
rolronde, geribde zaden m et eene vedervorLlbanius,een besehaafd en geestig Aziamige kroon. Het omvat Overbljvende sier- tisch-Grieksch wjsgeer uit de 4de eeuw na
planten m et een knolvormigen wortel, een Chr., geboren te Antiochië in Syrië,begaf
ojgaanden stengel,afwisselende bladeren en zich uitjvervoordewetenschap naarAthene
elndstandige,in aren,trossen ofschermen ge- en stichtte vervolgens eene schgolteConstan-

rangschikte bloemen. De soorten groejen in tinopel,die hj echter, door den haat van
Noord-Amerika, en van deze noemen wj: andere Sophisten vervolgd,weldramoestlaten
L.:I:.t?gzl.
s W 'illd.metpurperroode bloem en,- varen. In 340 na Chr.begaf hj zich naar
L. ptfprcfldiwzl Willd. met licht-purperoode Nicomedië,waarhj metdergeljkezwarighebloemen,- en L.dziccft
x W illd.metaarvor- den had teworstelen,totqathj 5jaren later
m ige bloemen.

Liauckam a is de naam van een edel
Friesch geslacht. Van de leden noemen wj:
Eeleko en Sicke '
/lJl Lianekama,twee neven. Deze trokken in 1096 met andere Frie-

te Constantinopel onder de hoede der kcizers
Julianlts, Valeri'
lts en Tlteodosius kalmte en

veil
igheid vond, hoewel hj tegen het einde
van zjn leven (393)n0g doorhuiseljke rampen geteisterd werd. Van zjne talrjke ge-
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liften, die meerendeels beTvaard gebleven terwjlervoortstarwe,gerst,tabak,oljvenj
*@
ZPn en waarin deantieke kunstvorm en be- vjgenendruivenverbouwd Uorden.Deuitgevalligheid geenszinsontbreken1vermelden wj breidegaarden van moerbeziënboomen,vooral

vooralzjneredevoeringen,in1191- 1797door aan dewesteljkehelling,vormen denrjkdom
Reùkein 4 deelen uitgegeven.
des lands,daar zj hetnoodig voedselopleLibanon (
.De
)ofhetW itteGebergte,waar- veren voortallooze zjdewormen,wiervoortschjnljk alzoo genoemd wegèns zjne witte brengselen hoofk
lzakeljk naarOpper-ltaliëen
kalkrotsen en 00k nu n0g bj deArabieren Frankrjk worden uitgevoerd.DelfstoFenworalsDb
jebel-Dbnan bekend,is een gebergte in den er niet van belang gewonnekz.Aan den
Syrië en behoort t0thet bergsysteem ,datin oosteljken voet van het gebergte heeftmen

de groep v>n den Sinaï en Horeb op het
schiereiland tusschen de Golt
'van Suëz en die
van Akab: een aanvang neemt en zich vandaar noordwaarts over steenachtig Arabië,

de dalvlakte El-Bakaa, het Coele-syrië der
Ouden,waarachter de Anti-Libanon zich ver-

heft.De Libanon draagt op zjnewesteljke

helling uitmuntend bebollw degrondenjvooral

Palaestina en Syriëuitstrekt,evenwjdig aan op de lagere gedeelten, bezaaid m et dorpen
de kust der Mlddellandsche Zee,Om Op den

en kloosters. Men telt in hetgebergte m eer

achteigrond derGolfvan Skanderoen (Alexan- dan 700 gehuchten, en de belangrjkste van
drette) zich met den Taurus te vereenigen. deze zjn Deir-el-Kamar en Zahle.Men schat
De Libanon, die hetmiddenste gedeelte van

de bevolking van den Libanon op 230000 zie-

bitbergsysteem vormt,verrjstop331/s0N.B. len van zeer verschillende afkomst en gods-

uit het da1 der Nahr-Kasmieh (Leontes der dienst. De merkwaardigste stam is die der
Ouden)?die hem scheidtvan de bergen van Maronieten in het noorden;hierop volgen de
Galilaea,schrtjdtvervolgensmeteenegemid- Droesen in het zuiden, daarop de geunidelde breedte van 4 geojr.mj1en eenege- ëerde Grieken ofMelchieten,en eindeljk de
middelde hoogte van ruim 2000 Ned.elover orthodoxeGrieken.Erzjnslechtsweinig M0,en in hetnool'qengrenzendebeeenelengtevan20geolr.mj1noordwaarts,0Os- hammedanea
teljk naarCoele-syrie en westwaartsnaarde w onez's van den Libanon aan een ander bergMiddellandsche Zee steilafdalend,totdathj volk,deAnsariërs (Nossairi).
op 343/40N.B.zich in de kustvlakteverliest. De staatkundigetoestand derbergbewoners,
Hetmiddenste gedeelte,de eigenljkeDslebel- die zich n0g nooitvolkomen aan Tuykje 0nLibnan der Arabieren,vormteenebergvlakte, del.kvorpen hebben,is00k thansn0g nietvoor
die Over eene lengte van 6 geogr.mjlvan goed geregeld.Toen in 1840 doorbemiddeling

het zuiden naar hetnoorden allengsrjsten
ten zuiden den Dsjebel-sanin (2500 Ned.e1)
en ten noorden den Dsjebel-Makmel (2900
Ned.el)t0thoekpilaren heeft.Langsdenvoet

der Quadruple-Alliantie Syrië aan hetgezag

van M ehemed-Aliontnomen en onder dat van
den Sultan gebragtwerd, gevoelden de V0rsten zich verpligtbepaalde voorregten te bevan laatstgenoemden berg loopt de weg van dingen voor de Christenen van deq Libanon.
TripolisnaarDamascus,op zjn ht
logstepunt De.bezorgdheid echter, dat deze alleen ten
zich t0t 2300 Ned. el verhelend.Omstreeks bate zotlden komen van de Maronieten,aan
400 Ned.ellager, rondom eene kleine kapél de R . Katholieke Kerlt toegevoegd en alzoo
der M aronieten en in een oord, waar men onder den invloed van Frankrjk, was 00rbjkansallen plantengroeimist,bevinden zich zaak! dat die voorregten ook w erden toegede laatste oyerbljfselen der weleervermaarde kend aan de tegenstanders der Maronieten,
cederWouden, die het houtleverden voor de de Dxoesen, bj welke Engeland en Turkje
prachtige gebouw en der Israëlieten en voor steun zoc.hten. Dè verm engde en te voren
de schepen derPhoeniciërs.Die overbljfselen door één hoofd gexegeerde stammen zouden
besiaan in een klein boschje met omstreeks onder 2kaim akansgesteld w orden,- 'tgeen
300 stammen,waaronder zich een dozjn zeer na 2 bloedige burgeroorlogen in 1845 tot
oude bevindt.- Hetcentraalgedeeltevanden stand kw am . De kaim akan der M aronieten
Libanon bestaat uit bergkalk , waarin men regeerde in het noorden en die der D roesen

hieren daarbeddingenvan jzersteenaantreft. in hetztliden,terwjlmen omtrentdeplaatDaarenboven heet't men er steenkolenzand- sen m et gemengde bevolking eene overeensteen ensteenkolenlàgen,waarvan eenigeonder komsttrof.Dezetoestanddutlrdet0t1860,toen

M ehemed-Ali ontgonnen zjn. Beide rotsvor- zj door eene oproerige beweging derMaromingen zjn hieren daardoûrdrongenvandio- nieten werd afgeschatt. Een nieuw e burgerrietgangen,die zeer perkwaardigeveranderin- oorl0g,waarin de Turken zich aan dezjde
gen in delagon veroorzaken.Aan dehellingen schaarden derDroesen,leiddet0tvreeseljke
vindt men krjt,krjtmergel en bruinkolen- moordtooneelen, waarbj talrtike Christenen
zandsteen ofm olasse.Hetgebergte heeftdiepe omkwam en,- m oordtooneelen,w aaraaneerst
kloven, is met'steenblokken en groote rots- de verontwaardiging van Europa een einde
klompen bedekt,schaarsvanboomenvoorzien maakte. De Droesen lxoesten zwaar boeten

en bevat tallooze atkronden en kloven,vele voor debereidvaardigheid,waarmedezj zich

bronnen, beken en kleine rivieren en ook totwexktuigen van 'rnrkschen bloeddûrsthadvele vruchtbare, doch enge dalen en w ordt den verlaagd.De Franschen en Turkennamen
overal,waafde gesteldheid zulks veroorlooft, h:t land in bezit, vernietigden hunne voordoor de njvere bewoners voorzien van kunst- regten en stelden het geheele gebergte onder
raatig aangelegde terrassen.AEaarmaoerbeziën- de heersehappj van een Christelgken stadhouboorzen en andere vruchtbooraen groejen, der.Deze regeert ervolgensbepalingen,door
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de Groote Mogendheden vastgesteld,dieeven- (A.Virgo) heeft blaauwe in het groene en
wel, h0e regtvaardig o0k,geene instem ming

bruinespelendevleugels;daarentegen zjn de
mcfdr-/f
vonden bj de ingezetenen. Men vermoedt, vleugels der blaanwe '
z#kr.
g (L.Puella)
dat Turkje,voorwie de zelfstandigheld van kleurloos en haarligchaam isblaauw jgrjs,

het gebergte een doorn in het 00g is,aldaar groen, of roodachtig.Aldie insecten veroorde ontevredenheid bevordert, om het met zaken den mensch geenerleischadeqintegengoedvinden derMogendheden wederaan zjn deel, zj bezorgen hem voordeel door vele
gezag onderrorpen tezien.
Laljbe
eljlkteinsecten Nveg te Vangen.
Llbanotls Crantz is de naam van een sch
(Kar1),een verdiensteljk Poolsch
plantengeslachtuit de familie der Schermdra- schrjver op wjsgeerig gebied,geboren in
genden.Het onderscheidtzich doorpriemvor- Polen den 8sten April1807,studeerdete Berm ige,afvallende kelktanden 0n dooreen veel- ljn metgrootenjverin deletteren,wiskunde

bladigomhulsel.vandeweiniqesoortennoemen en wjsbegeerte,en za4 reeds in het2destuwjalleen:L.'
t
lll
gl,
ri:De0.,lnMidden-Europa
op berghellingen eninbergweiden groejende,
eeneoverbljvendeplantmeteendikken,spilvormigen? witten, specerjachtigen wortel,

diejaar zjne verhandellng:pDepantheïsmo''
bekroond.Nadathjin1829gepr- oveerdwas,
begaf hj zich naar Parjs en in 1830 naar
W arschau, waar hj dienstnam bjdeartil-

waaraan m Zwitserland geneeskrachtigeeigen- lerie en t0t aan den valdier stad haar dapBchappen worden toegekend.
per hielp verdedigen.Toen keerde hj naar

Libatie,ziePleng-ger.
Posen terug en wjddezich aanvankeljk aan
Libau9na Mitau debelangrjkstestadvan den landbouw.Eerst in 1840 nam hj erde
Koerlandendeaanzienljkstezee-enhandels- redactie Op zich van verschillende tjdschrifplaats van dit Russisch gewest,ligtop eene ten. In 1846 in hechtenis genomen en van
smalle,zandige landtong tusschen de Oostzee hoogverraad beschuldigd,wachtte hj in den
en de Zee van Libau.W egens detoenemende kerker te Berljn zjn vonnis,toen de revoverzanding der haven is de handeler in de l
va
n Ma
arthj
18e4e8nhe
vr
su
tt
ei
le
de.
Nu
vond
niem
uwop
vel
dj
ve
oor
voetep
zjnA
laatstejaren vermin4erd;doch dooreene kanaalverbinding met de Memel door middel werkzaamheid doordien hj zichbenoemdzag

van de W indau z0u de toestand er veelgln- t0t 1id van het nationaal comité in Posen,
stiger worden. Men heeft er een vuurtoren, t0t lid van het Slawisch congrès te Praag,
eenedruk bezochtebadylaats,4kerken,eene t0tafgevaardigde naar de Pruissische Tweede
synagoge, een stadhuls, een schouwburg, Kamer en voor korten tjdt0t1id derDuitgrootendeelshouten huizen en 10000inwoners. sche Nationale Vergadering. Na vele ruste-

De artikelen van uitvoer zjn erhoofdzakeljk: looze bemoejingen vestigde hj zich wederin
vlas,hennep,graan,erwten,huiden,lompen

enLi
hb
oulwaren.

Posen en redigeerdeerhetdemoeratischblad:
Dziennik Polski/', dat weldra werd opgehe-

el,zie Laelttbelbltisep t
gc/zpfdcFzri/f.
ven.Inmiddels gafhj eenereeksvan vroeLibellen (Libellulinae),o0k waterlàfers, ger xeeds opgestelde geschriften uit,zooals:
glagenmaker.
gofpwistenbjitersgenaamd,vormen )
!Wiskundevoorgymnasiën (1844,2 d1n)'',eene insedenfam ilie uit de orde derPeesvleu- W jsbegeerteenkritiek (1845-1850,5dln)''
,
geligen (Neuroptera).ZP**onderscheiden zich
rve
rzamelde kleinere geschriften (1849door een slank en geleed achterljf,4even 1851, 6 d1n)'',- pDe maagd van Orleans
groote, doorzigtige,van vele aderen doorwe- (1847)'' in degevangenisgeschreven,- eene

vene vleugels,korte sprieten,naauweljkszo0 rEthica (1851,3 dlnl''enz.In 1859 werdhj
lang als de bew eegbare kop,groote oogen en door de kiezers te Gnesen naar het Iluisvan
vaak door eenemetaalachtiggroeneOfblaauwe Afgevaarden gezonden, Tvaar hj zich aan het
kleur. Het zjn verslindende roofdieren,die hoof'
d plaatste der Poolsche partj.Zjnegezich m etzw akkere insecten voeden.De sprie- schriften onderscheiden zich door ongemeene
ten van hetvolkom en insecthebbendoorgaans helderheid en door een fraajen stjl,terwjl
5 t0t 7 geledingen.De pooten zjn kort, zj getuigenisgeven van ztjneuitgebreidekenvooral hetm iddenste paar,en naarvoren ge- nis gn van ztl
'
n scherpzinnigen redeneertrant.
bogen.De maskers leven in het water en geLlber was oorspronkeljk de naam van
ljlten op het volkomen insect;hun onderlip een oud-ltaliaanschen g0d der aanplanting en
heeft de gedaante van een kapje en bedekt bevruchting, en later bj de Romeinen een
den mond,terwjlzj in 2hakentlitloopt,die bjnaam van Baealts.Hj werd tegeljk met
naar voren kunnen geschoven worden om bj Iâbera tH.
gW (
?,
se,SlmeleofPerslpltone)gehulhet bemagtigen der prooidienstte doen.De digd.Dedaarbjgevierdefeesten,D beraliage-

eigenljke libelle(Libellula)heeftzeergroote, naamd, hadden plaats op den l7den Maart.
van voren aan elkander grenzende, in rust Op dien dag ontvingen de Jongelingen den
horizontaal uitgespreide vleugels, en eene toga virilis; deze plegtigheid werd doorden
soort van deze (Libellula depressa) draagt praetor urbanus met eone oFerande OP het
meerbepaald bj0nsdennaam vxnylazenmaker Capitoolvolbragt.
(.
r.Q'
aadrimacnlataj,heefteene donkerbruine Liberaal, een Latjnsch woord,hetwelk
vlek op de vleugels en volbrengtin troepen mil
d en vrjiyevi
y beteekent,isvooralop het
wel eens gxoote togten, vooralin Hongarje gebied van godsdienst en staatkunde in geen Polen.De'
tvatenlàFers(Agrion)hebbeneene bruik. Op heteerste noemtmen ïéberalen de

vrje ruimte tusschen de Oogen en steken in zoodanigen, die zich zooveelmogeljk verrustde vleugelsOmhoog.Degewone'
lncfdr-/f
z
.
#kr zetten tegen verouderdevooroordeelen enleerX.
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b
egripqen, tegen kerkeljken dwang, tegen ken zjn naakte Fegzl,v-flguren, en dit begezag ln hetalgemeehjzoodatzjslechtssteu- zorgde hem zjn bjnaam.00k schilderdehj

nen op datgene,wat zj op grond van we- fabelen en allegorieën, en overleed in 1687.
tenschap en ervaring voot waar houden,ter- Van sommiye zjner stukken werden gravuwjlzj tevensonbekrompen genoeg zjn,om res vervaardlgd.
00k de overtuiging van anderen te eerbiedi-

Liberia,eeneNeqerrepubliek aan de1>-

gen.Als staatkundige partjnaam vindtmen perkust van Opper-Gulnea,isharenoorsprong
hetwoordliberaalheteerstgebezigdinSpanle, verschuldigd aan het genootschap t0tkoloniin tegenoverstelliny van het woord serriel. satie van vrje Negers,den 3lsten December

H et duidt eene rigtlng aan,die de tegenpver- 1816 door Calk ellen Finley te Vvashington
estelde is van teruggang ofvan onverzette- in Noord-Amerika gesticht. Eene eerste p0-

ljk vasthouden aan bestaandebegrippen,toe:tanden en vormen.In onsVaderland spreekt
men van liberalen en conservatieren.Terwjl
deze laatsten aarzelen de bestaande toestanden door andere te vervangen,bejveren zich

g
inr,om in 1820 op de Sherbroeilanden een
dertlgtal Negerhuisgezinnen te plaatsen,mis-

lukte wegens hetongunstig klimaat.Daarentegen ontwikkelde zich eene kolonie, den
25sten April 1822 op Kaap Mesurado (verde eersten om de staatkun4ige aangelegenhe- basterd van Monte-serrano)gevestigd en met
den des volks in overeenstemming tebrengen dehoofdstad M onrolûa (tereerevan Monroe,
met den steeds voortschrjdenden geest des president der Unie), zeer voorspoedig. In

tjds.Geljk de uiterste partj der conserva- heteerstejaarbood zjdappertegenweeraan

tieven - die der reactionnairen - den toestahd van het verledene wenschen terug te
doen keeren,z00 zoekt de uiterste partj der
liberalen - die der radicalen - nu reedseen

toestand teverwezenljken,waarvoorhetvolk
n0g niet rjp is.Hetspreektintusschen van
zelf,dat de partj der liberalen,buiten het

streven naarvooruitgang,geenebepaaldekenm erken heeft,daardeliberalmlvangisterende

conservatieven van heden zjn.Willen de 1iberalen zich voorstanders der ware vrjheid
noemen, dan mogen zj niet vergeten,dat
doze qeenszins gelegen isin volstrekteonafhankeljkheid van anderen,in bandeloosheid,
in willekeur om te doen en te laten watmen
verkiest, maar in hetboven alles waardéren
van waarheid,regten pligt,van kennis,verlichting en beschaving,in hetbevorderen van
welvaart,orde,zedelpkhei
- d en deugd,in het
gaarne toekennen aan anderen van die voor-

de aanvallen der inboorlingen, en in 1824
werden de grondslagen gelegd vocr haarzelfstandig bestuur,daar hetgenootscbap de benoem ing van alle am btenaren derkolonie aan
haar zelve overliet. ontginning en aanbouw
namen t0e en het gebied breidde zich uit,en
hoewelmen er metvele bezwaren te worstelen hadj vond men er allengs'saeer ondersteuning en sympathie. Vele Negergezinnen,
door hunne m eesters in Noord-Amerika in

vrjheid gesteld en metbelangrjkekapitalen

voor aankoop van grond,metgereedschappen,

zaden,boekdrukkerjen,instrumenten?leeraren
enz. voorzien, veranderden in weinlgejaren

die kust, wegens den slavenhandelberucht,
in een land van ontkiemende beschaving en

vrjheid. In alle kleine koningrjken dernabuurschap werd door den invloed derkolonie

de slavenhandel tegeljk metde slavernj vernietigd.Den 8sten Julj 1847 verklaarde de
regten, welkezj voorzich zelven begeeren, SenaatderVereenigde Staten gemeldekolonie
dan mogen zj niet vergeten,dat daartoe een vrjen, zelfstandigen Staat, en weldra
eene groote m ate van menschenliefde, van werd zj 00k door Engeland en Frankrjk a1s

zelfverloochening, van zelfbeheersching en zoodanig erkend. Volgens de grondw et woreene onbeperkte gehoorzaamheid aan dezede- den er de president, de vice-presidenten de
en staatswet onmisbaar zjn. Aan hen, die 13 leden van het Huis van Afgevaardigden
zôô handelen komt dan o0k met hetvolste voor een tjd van 4 Jaren benoemd.Ieder
regtde eernaam van vrjzinnigtoe;a1saltjd graafschap zendt2 leden naar den Senaat,en

toch dektgaandewegdevlag van een partj- bj de toeneming van elk 10000-tal zielen
naam als liberad ofeonservatif zoowelhet kiest men een afgevaardigde meer.De Repu-

edele a1s pnedele in eene godsdienstige of bliek strekt zich tegenwoordig uit van de
Manna-rivier t0t aan de Ri0 San Pedro en
staLat
kundigefadie.
lberatrix is de naam der 127ste aste- maaktaanspraak op dedesgeljksdoorEngeland begeqrde Gallinas-kusten. Naar de zjde
roïdy;zj werd in 1873 ontdekt.
Llberi(Pi1tr0),een uitstekendItaliaansch van hetbinnenland zjn geenebepaaldeg'enschilder, in 1600 te Padua geboren en bjge- zen aangenomen.Zj bestaatuitde4 W 3&fnaamd Libertino,was een leerling van Pado- schappen Monrovia, Grand Bassa,Sinoe en
rlzll en na den dood van dezen hethoofd Maryland. Men schat het aantal beschaafde
der Yenetiaansche scbool.Hj bestudeerde te Negers aldaar op 18000 en dat der inboorlinRome de overbljfselen der aloude kunstge- gen op 700000.00k van dezelaatstenzjnuitw rochten?te Parma de doeken van Correggio; m untende burgûrs gevormd. De regéring
voorts Oefende hj zich teVenetiëen poogde zorgt voor goed onderwjs. In dehoofdstad
hetvleeschvanaticlteleAngelo,deprofielen van Monrovia, bevolkt met 13000 zielen, heeft
Ra
faëlen de sèhaduwen van Corregyio zich m en zelfs een collège m et 3 hoogleeraren en
toe te eigenen. M en vindt voortbrengselen 25 studenten.M en bezigt er het Engelsch als
'e taal,en de Protestantsche godsdienst
van zjn penseelin deHermitagete St.Pe- oëciel
de heerschende. Deze Republiek, die
tersburq en in de muséa te Weenen,Dres- izselfer
s in 1871 in Engelan; eene leening k0n
Qen,Munchen enz.Zjnemeestberoem4estuk-
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luiten van 1/; millioen dollars,heeft een dienstin eene geesteljke vereeniging methet
aantalgroote schepen,diehandeldrjveilop Opperwezen,waarbj de zoodanigen,diezich
Engeland, Amerika en Hamburg. alsmede daarin mogten verheugen,vrjeljk naarhunne
vele kustvaartuigen.De handelshavens zjn lusten en begeerljkheden konden leven.Zulk
Robertsport,Monrovia,Marshallin Mesurado, een zedelcosgedrag bestempelt men 00k nu
Edina (Buchanan)in Grand-Bassa,Greenville n0g m!tden naam van lèertinaget
in Sinoe,en Harjerin Maryland.Men heeft Libltina wasdeoud-ltaliaanscheljkgodin,
er overal een velligen ankerqrond;te M0n- bj wiertempelmen allesbekomen k0n,wat

rovia en te Harpar bevinden zlch vuurtorens. t0teenebegrafenisvereischtwerd.IndeschatT0tde uitvoer-artikels behooren er palmolie, kamervan dien t
emjel werden volgens de
dadels, campèche-hout en ivoor, benevens verordening van konlng Tullius,de begrafesuiker,koëjjarrowrooten gember.Metgoed nisgelden gestort. 00k hield men aldaar aangevolg verbouwt men er rkst, suikerriet, teekening van overlivjden.
uitmuntende koëj enz-,doch het katoen is Libourne,eenearrondissèmentshoofdstad
er t0tnu t0e m islukt.Hetklimaatis ervoor in hetFransche departementGironde,ligt3,6
dt inboorlingen gezond,maar de Europeanen Veogr.mj1ten Oost-noordoosten vanBordeaux
zjn er alligt aan koortsen blootgesteld.Men in eene landstreek die veelgraan en wjn
verdeelt er hetJaar in een drooq en nat oplevert,aan de Dordogne,aan denmondder
saizoen; het eerste begint in het mldden van Isle en aan den spoorwep.Zj heeft ouderNovember en duurt t0t aan het einde van wetsche gebouwen,maar lstevensregelmatig
April. Van Januarj t0t Maart heerscht er aangelegd.Hare 8 hoofdstraten loopen uit op
eene drukkende hitte, doch gedurende den een çroot vierhoekig plein. Het aantalinworegentjd ishetklimaateraangenaam enzjn ners is 14000,en men vindter eeneregtbank
van eersten aanleg, eene handelsregtbank ,
denychten erdoorgaanskoud.
Llberius was paus van 352 t0t 366 en een vredegeregt,onderscheidene buitenlandbehoorde in den strjd der Arianen t0t de sche consulaten, verschillende scholenj een
bisschoppen, die wegens hunne weigering, muséum ,eene openbareboekerj,een botaniom op de synoden te Arelate en te Milaan schen tuin,een schouwburg,fraaje wandelde veroordeeling van Atltantuius te onder- parken enz. Over de Dordogne ligt er eene
teekenen, afgezet en verbannen werden.Om spoorwegbrug met 9 bogen en eené lengte
zjnewaardigheidteherkrjgen,onderteekende van 220 Ned.el,alsmede eene steenen brug
hj in 358 achtervolgens 2 Semi-Ariaansc,
he ter lengte van 200 Ned.el,en over de Isle
geloofsformulieren, in den geest van Eusebius eene hangende brug.In de rivierhaven,waar
van Nicomedië opgesteld. Niettemin behoort de vloed t0teene hoogte van 3 t0t 5 Ned.el

hj t0t de heiligen derR.en Gr.Katholieke rjst,kunnen schepen van 300 t0n geborgen
Kerk.Zjn naamdag valtbj deeerste op den Yiorden. De kusthandel is er trouwens van
27sten Augustusenbjdelaatsteopden23sten belang en de zeehandelgeenszinsonaanzienSeptember:
ljk.Libourneishetgrootezout-enhandelsLibertla Spr. is de naam van een plantengeslacht uit de familie der Irideën.Het
onderscheidt zich door eene 6-deelige, radvormige bloemkroon,door gescheidene ofvan
onder zaâmgegroeide meeldraden en 3-voudige

entrepât voor het geheele stroomgebied der
Dordogne, en t0t de stapel-artikelen behoo-

waaronder zich vele sierplantenbevlnden.Van

en beetwortelsuikerfabrieken.In den Celtisch-

d
e soorten noemen wj: L.Jormosa GrJA.,
L.tçrls#ï
/tl
rt
zk%pr.,- L.y?
tzzliczlltzftzSpr.
en L.p'
l
flcAel/t
z Spr.,allenmetljn-zwaardvormigebladeren en fraaje,wittebloemen.

RomeinschentjdheettedezestadCondate,werd

ren voortswjn,brandewjn,meel,rundvee,
specerjen,garenenhout.Menheefterscheepstimmerwerven,zeilmakerjen,houtzaagmolens,
stempels. Het omvat overbljvende gewassen, jzergieterjen,fabrieken van geweven stoFen,
die in Australiëen Zuid-Amerikaçroejen en meubels,nagels,enz.,- voortsglasblazerjen
door W itlem X van Aquitanië van vestingwerken voorzien en methaar tegenw oordigen

naam begiftigd, was bj afwisseling in het

Libertknen noemde men inzonderheid bezit der Engelschen en Franschen, doch
de tegenstanders van den z0o onverdraagza- wnrd in 1453, na den slag van Castillon,
men Calnién teGenève,tegen welkelaatstge- met Frankrjk vereenigd.
Libra,zie W eegseltaal.
noemde zjne:plnstructio adversusfanaticam
et furiosam sectam Libertinorum''in hetlicht
Libratie (schommeling verwrikki
nç) is
gaf. Deze Libertjnen of vrjheidsvrienden een verschjnsel,hetwelk bepaaldeljk bj de
maan
w
o
r
dt
Opgeu
a
er
kt
.
De
m
aan
be
weegt
vormden deeigenljkeOnafhankeljkheidspartj
in Genève en zjfl door hem opzetteljk ûf zich om de aarde en te geljkertjd om hare
pnwillekeurig verward metgeljknamigo uit- as en we1 zoodanig, datzj altjd hetzelfde
gewekenen, uit Vlaanderen afkomstig. Aan gedpelte harer Oppervlakte - vermûedeljk
het hpofd van deze laatsten bevonden zich het uiteinde van haar langste middelljnAntonins T tlclw l .
s, Gerard'
us .IIfz.f/'
lI.
s en naar de aarde toekeert. Men meene echter
Q'
uintin'
l
u, en zj werden begunstigd door niet,datmen dieptengevolgealtjdvolkomen
M argareth,a, koningin van Navarra.Volgens hetzelfde gedeelte der m aan te zien krjgt,
hunne meqning werd alles onmiddelljk door wantB/yden zjnaltjd zigtbaargGdenaltjd0nGod in 's menschen hart gewerkt, z00- zigtbaar, 1/7de is nu eens zlgtbaar en dan
dat er geene sprake k0n zjn van zedeljke wederûnzigtbaar,zoodatin dentjd van een
verantwoordeljkheid, en bestond de gods- jaar4/rde van deoppervlaktedermaan door
:+
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den aardbewoner kan woiden waargenomen. ûnderwjsen van deboekerjen van denStaat.

Ditismogeljk doorde libratievan demaan. Daai'deze betrekkingen hem nietveelmoeite
Immers de volle maan staat in den winter veroorzaakten,had hj tjd genoeg om aan

veelhooqerindenmeridiaandanindenzomer; den hartstogt der bibliomanie den teugelte
in den wlnter kan men dusiets meer van de vieren en tevenseeneverzameling vanboeken
onderzjde van demaan zien.Mènnoemtdit btjeentebrengent waarin zich zulk een voorlibratie iz
ldè breedte.Voorts wentelt de maan raadvantypographischezeldzaam heden,wiegemet eenparige snelheid 0Dà hare aS, m aar drukken (
incunabelen) enz.,bevond dat zj

loopt metonregelmatige snelheid om deaarde. zelfs na herhaalden gedeeiteljken verkoop:
De beide bewegingen komen dusnietnaauw- die telkens 50- t0t 70000 gulden opbragt,
keurig overeen,en het gevolg hiervan is,dat geenerlei verm indering scheen te ondergaan.
wj debergen dermaan (eigenljk hunneslag- De openbare meening beschuldigde hem on-

schaduwen) nu eenst0tden oosteljken,dan verholen van roof,op destaats-en stedeljke
wedert0tden westeljkenrand zien naderen. boekerjen van geheelFrankrjk gepleegd,en
Op deze wjze krjgen wj dusietsmeerte datgafaanleiding tothetbegin vaneeùonderzien dan de halve oppervlakte,en men geeft zoek,waaraan evenwelhetministérie Gyizof
daaraan de naam van libratie :3 de lengte. weldra een eiude maakte,om een zjnergeDaarna kan men uitvervan elkanderverwj- trouwste aanhangersnietin ongelegenheid te
derde waarnemingsplaatsen Op aarde de m aan brengen.Na de Fçbruarj-omwenteling van
uitversehillende oogpunten beschouwen,het- 1848 werd een nieuw onderzoek ingesteld en
welk ook geschie'
dtbj den hoogsten en laag- de aanklagt van den staats-procureur verw esten stand der zigtbare maan. Men noemt zen naarhet H0f van Assisesvan het Seinedit paralladhehe Iilrofïd.Deze 3 libratiën of departement. Deze veroordeelde den beschul-

schommelingen zjn ontiselte,zj bestaanenkel
voor0ns00g'
,maarnletin de werkeljkheid.
Men ondersteltechterjdat de maan o0k n0g
eene werkeljke schommelink bezit,nameljk
die van hare middelljn met betrekking t0t
het middelpunt onzer aardk. Zj isteklein
om d00r onze rleetwerktuigen te T7orden bepaald, doch heeft den naa:a ontvangen van
ph,
ysiscl
öeIiàrcfl.
Libretto (boekje) is de kunstterm v00r
eene operatekst. Deze laatste is zelden een
zelfstandig dichtwerk, daar de componist de
stof kiestj zoodat de tekst zich geheel en al

digde,die inmiddels de wjk had genomen

naar Engeland,w egens het ontvreemden van
boeken en handschriften uit openbare biblio-

theken tot eene tuchthuisstrafvan 10 Jaren
(1850).Dit procès baarde groot opzien 0n

bragt vele pennen ten behoeve often nadeele
van den beschuldigde in beweging.Izibrizelf
zocht zich in onderscheidene vlugschriften te
verdedigen,'twelk hem echternietvolkomen

gelukte.In 1857 hield hj te Londen n0g 3
verkoopingen, wier catâlogussen duizende

nommerstelden.In 1869 kecrdehjnaarItalië
terug en overleed den 28sten September van
voeqen moet naar de muziek.Trouwensde datjaar op eenevilla teFiêsole.Zjnbelangonzlnnigste woorden vinden gereedeljk ver- rjl
tstgeschriftiseene:sllistoiredessciences
schooning, w anneer de muziek slechts voldoet. Onder de Franschè librettodichters bekleedt Seribe den eersten rang,en in Duitschland was vooral Schâkaneder op dat gebied
jverig werkzaam.Van dezen is detekstvoor
de pTooveriuit''van M ozart.Veel voortrefe-

mathématiques en Italie (1838- 1841,4 dln;

2de druk 1865).''
Liburnia was in de dagen der Oudheid

en ook in de middeneeuwen een landschap
in lllyrië,tusschen Istrië en Dalm atië,zich
uitstrekkende tot aan de Adriatische zee,op
ljker evenwelzjn deteksten van L.en F. die hoogte ook Liburnische zeegenaamd.Dat
Kind voor den pFreischiitz'' van W eberben landschap omvatte het westeljk gedeelte van

van Helmina epzl Cl
tezy voordiens rEuryan- het hedendaagsche Croatië en hetnoordeljk
the''.Veel beter isde methode van Wagner, gedeelte van Dalm atië, benevens een aantal

dielelfdeteksten ychrjftvoorzjne opera'
s. klèil!eeilanden nabj de kust.
Llbri-carruccldella Somm aia (Gui1- Llbussa9eigenljk Izlboes
ja,naardevolkslaume Brutus Icilius Timoléon, graaf),een sage de stichtstervan Praag,wasdeJongste
Fransch wiskundige,geboren teFlorence dep dochter van Krokjdie als afstammeling van
QdenJanuarj 1803,w'
ljdde zich aandestudie den veldheerSam6en alsregterbj deBoheder wiskunde en verkreeg een hoogleeraars- mers hooge achting genooten in 700overleed.
ambt te Pisa.In Btaatkundige zamenspannin- Na zjn dood ondexwierpen zich deingezetegen gewikkeld,nam hj in 1831devlugtnaar nenaandeheerschappjvanLibussa,welkezich
Frankrjk,waarhj a1sItaliaansch patriotin door schoonheid en schranderheid,doorrjkArago een beschermer vond,zoodathj t0t d0m en kennis onderscheidde.Om haargezag
1id derAcadémie vanW etenschappenbenoemd tebevestigen kooszjeenBoheemschlandheer
en t0t hoogleeraar in de hoogere wiskupde uit Staditz, een dorp aan de Bila,Przemysl
aan deSorbonneaangesteld perd.Dewjlhj genaamd,t0tgemaal,waarnazjgemeenschagechter vermoedeljk zjnefortuin langsandere peljk met dezen regeerde en doorwetten,d1e
regen wilde zorken,liep hj overt0t het zeer lang in stand bleven,de zaken deslands
Juste mllleu, vlelde de aaniienljken en ver- regelde.Zj overleed in 738,en de sage stelt
gold de weldaden van zjn beschermerop de haar voor als eene profetes.
ondankbaarste wjze methateljkeaanvallen. Libye is de oudste naam van Afrika,die
%voorkomt en nu eenshet
Tot belooning van z00 grooten jver zag hj reedB bj Rbmérw.
zith aangesteld t:t inspedeur van Qpenbaar rjkste deel van dat wœelddeel, dan weder
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hetgeheele werelddeel aanduidt,voor zoover Zweden in 1812voordenhandelmetEngeland.

ditbj deouden bekend was,tqrwjlhetbin- Bj den va1vanhetcontinentaalstelselvervie-

nenland en hetzuiden doorHerJ#pJ#:hetland len 00k de licenten.- In kloostersgeeftmen
der Aethiopiërs geheeten wordt.Volgens eene den naam van licenten aan vergunningen,om
latere verdeeling bestond Libye uit hetbui- van het nakomen van deze ofgene instellintenstegedeelte(Cyrenaic'
a en Marmarica),het gen en gebruiken in enkele gevallen vem

binnenland(tenzuidenenzuidwestenvanCyre- schoond tebljven.- In deFrankischewet-

naica)en Libya Mareotis (tusschen Aegypte geving komt de lieentia wzcriftxll voor,nameen de Syrten). Den naam van D bysch'
e ljk de verlofbrief, door een heeraan zjne
Ype.
sfl
/s gaf men te voren aan de geheele ljfeigenen geschonken,Om een huweljk aan

Sahara,doch hj behoorttegenwoordiguitslui- te glan.
tend aan het oosteljk gedeeltederSahara, Llcentiaat noemt men aan de universi-

dat zich ten oosten van den Karavaanw eg teiten den zoodanige,die dûor afgelegdeexavan Tripolis over Fezzan naar Bornoe en 'mens het regtverkregen heeft Om voorlezinw estw aarts totaan Egypte uitstrekt en door gen tehouden.Gewoonljk echterisofliever
was de rang van licentiaat een académische
de Tibboe(Teda)bewoond wordt.
Licent, afkomstig van het Latjnsche graad tusschen dien van baccalaureusen dien
woord D eere(veroorloofd zjn),beteekentin van m agister of doctor.
Lichnow ski is de naam van 0en vorstehet algemeen de vergunning van een regent
aan zjne onderdanen om heteen Ofanderte ljk geslacht,hetwelk in oostenrjk en Pruisverrigten,waarvoor dan eene belasting wordt sisch Silézië bezittingen heefttergezamenljke
c I
betaald, desgeljks lieent geheeten.onze ge- uitgebreidheid van 101/'
E)geogr.mjl.Van
schiedenis vermeldt convoojien en lieenten ot- de leden van ditgeslachtnoemen wj:
Ednard .VJrCJ.ucltnowski)geborenden19den
gelei- en nerlofyelden.In 1572 begûn men in
Zeeland en in 1573 in Holland verlofgelden September 1789. Hj is de vervaardigervan
te hefen van waren,die,gekochtin plaatsen eene onvoltooid geblevene: nGeschichte des

welkeden prinsran Oranjewarentoegedaan, Hauses Habsburg (1836- 1844,dl.1- 8)''en
vervoerd werden naarvtjandeljk terrein.Ge- overleed teMiinchen den lstenJanuarj 1845.
ldgelden werden geheven,wanneer koopvaar-

I'elo Zic/llpztl.sh , oudste zoon van den

djschepen de bescherming van oorlogsbodems voorgaande.Hj werd geboren den 5denApril
genoten.Doch ook reedsvroeger had men in

1814, trad reeds vroeg in Prtlissische dienst

t0twering derzeerooverstebekostigen,enin
1416 ontving Amsterdam vergunningOm belasting te heFen van alle schepen en waren,die
uit zee kwamen ofOver zee vervoerd zouden
worden.De heëng werd echteralgemeen ten
gevolge van het plakkaat van 5 Mei1574,

zjn terugkeeruit Spanle schreefhj:rErinnerungen ausden J.1837- 1839 (1841- 1842,
Q dlnl'')waarvan een tweegevechtmetden

sommige steien verlof-en geleigelden vast- en nam in 1838zjnontslag.Daarnadiendehj
gesteld, onder anderen in de 15de eeuw ,0n- inSpanjeonderdonCtvlod,diehem t0tbrigadedergraafWillem FA om alzooeenigëschepen generaalen adjudant-generaalbevorderde.Na
broeder van generaal M ontenegro het gevolg

was, waarin hj zwaar gewond werd.Na
zjne herstelling deedhj eenereisnaarP0r-

waarbj een geheeltarief- schoon weleens tugal en gafhet werk: pportural,Erinnegewtlzigd ofttjdeljkbuitenwerkinggesteld- rungen ausdem J.1842 (1813)''ln hetlicht.
bepaald werd. Gedurende de blokkade van Bj zjn terugkeerwerdhjalsvoormaligaanEngeland door het continentaalstelsel V0<kocht de Fransche regéring licenten aan
schepen, welke op dien grond verboden goederen mogten in- en uitvoeren.D eze licenten waren dus verlofbrieven om te smokkelen en bezorgden aan de öezitters groote
winsten.D e regéring gaf voor,datde licenten moesten dienen t0t handhaving derhan-

voerder der Uarlisten door hetvolk te Baree-

lona beleedigd,zoodatmen hem tot zjne beveiliging in hechtenis moest nem en. Later

door de Spaansche regérinj op vrjevneten

gesteld,keerde hj naar Silezië terug,alwaar
hj totafgevaardigde benoemd en tOtdirecteur

van een spoorweg gekozen w erd. Na de ontbinding van den Pruissischen Landdagin 1847

delsbalans; ztl wilde nameljk daardoor zor- woonde hj bj afwisseling teW eenen en te
gen, dat meer Fransche waren werden uit- Berljn.In 1848 zonden dekiezerste Ratibor
gevoerd, dan uitheemsche ingevoerd,- een
stelsel, w aarvan men later de dwaasheid

hem naar de Duitsche Nationale Vergadering

teFrankfort,waarhj totdebesteredenaars

heeftinrezien.- In November1808 gafEn- derregterzjde behoorde.Dientengevolgeviel
eland llcenten uit aan schepen van alle na- hj gedurendehetopxoerteFrankfortop den
tlën, behalve aan Fransehe, die voor een 18den September1848 Op deBornheimerHeide
Jaar qeldig waren, onder voorwaarde van m et generaalAnerswald als slagtoFervan het
Caan ln te vûeren,- in 1809 onderhetbe- opgew onden vplk.- Hettegenw oordig hoofd
dlng van Engelsche koloniale waren en fa- van het geslacht is prins Karl N cF
zlofztdh ,
briekgoederen uit te voeren.In 1810 gafEn- geboren den 19den December1820.
geland licenten aan niet-Fransche schepen,
Licht noemt m0n de objectieve oorzaak
m et Fransehe verlofbrieven voorzien,onder van de zigtbaarheid der voorwerpen,welke
verpligting, voor een derde hunner lading deze v00r het gezonde 00g waarneembaar
Engelsche goederen uit te voeren,terwjlzj maakt.Men onderscheidt,met,betrekking t0t
evenzooveelFransche goedcren mogteninvoe- het licht, liclttyevende en donkereligchamen.
ren. Rusland gafvoorts licenten in 1811,en D e eerste hebben de bxon van lieht in zich
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zelven,zooals onze zon, de vaste sterren en lengten hunner golven eepe verschillende
brandepde ligchamen, - de laatste daaren- breking ondergaan, moeten zj hierbj van
tegen worden slechts zigtbaai, doordien zj elkander gescheiden worden. W anneervoorts
het lichtvan lichtgevende ligchamen ontvan- lichtgolvenvan eenzelfdepuntzjnuitgegaan,
gen en gedeelteljk terugkaatsen.Onzez0nis maar na hetdoorloopen van verschillende weV00r 0nZ0 aarde de voornaamste bron Van gen zi
ch wedervereenigen,kunnen zjçlkanlicht.- Vocrts onderscheidtmen dedonkere der versterken,maar 00k e
eeheelofgedeelte-

zelfstandighedenindoorzi
gtùeenondoorzi
gtige;
de eerste zjn geschikt om hetop hen vallende licht door te latenj- de andere niet.
Van de theorieën van hetlichtzjn vooral
2 merkwaardig, nameljk de emanatie-(tlitstroomings-) of emLssie- en de undulatie- of
nibratie- (trillings-) tlteorie.De eerste,dccr
Newton bedacht, beschotlwt hetlieht als bestaandeuitzeerflne,stoleljkedeelt
les,welke

ljk opheFen (zie.
Bwigin.
g:z3énterjerentie#e
liatstralen), en wanneer de golven van een
lichtstraal zich allen in evenwjdigevlakken
bewegen, noemt men het liehtgepolariseerd

(zie Polarisatlet. Sommige ligchamen, bjv.
gebrande oestexschelpen, geven, nadat zj
eenigen tjd aanhetlichtzjn blootgesteldgeweest,licht in het donker(ziePhospltorescdpfl).Omtrent de scheikundige werkingen

van de zelfichtendeofverlichteligchamenuit- van hetlicht.raadplege men het artikelPhogaan enhet:0gbereiken.Indenaanvang onzer fpgrc/Aïa O0k op den plantengroeiheefthet

eeyw isdezetheorieuitgewerktdoorLaplaee, lichteen merkwaardigen invloed,dewjldoor
N pfen Brewstr ,enzjbezitdeeigenschapom dezen in de groene plantendeelen koolzuur
vele,doch geenszinsalleverschjnselenvanhet ontbgnden en zuurstofvrjgemaaktwordt.
licht op eene eenvoudige en ongedwongene
Llchtbeelden,zie Photographée.
wjze te verklaren.De tweede theorie,van

Lleht en bruin 9 IicAfen dc/zodl'
?
r of'
?
JJ
Cltrotlaan Aky.çk sd afkomstig,verklaartde en q'
ltlrf zjn de beidehulpmiddelen,waarverschjnselenvanhetlichtopdergeljkewjze mede groote m eesters in de etskunstw eten

a1B die van hetgeluid,nameljk doortrillin- tetooveren,wanneer zj denindrukvan eene
gen of golvi
ngen van eenezeerflne,veer- schilderj in kleuren willen wedergeven.Het
krachtige vloelstof(aetherljdiede oneindige li
cht is voor den colnrist(zie Coloriet)eene
ruisate vervult. De zeliichtende ligchamen zaak van hethoogstebelang,daarwj bjertrillen en brengen alzoo den aether in beweging. De hivrdoor ontstaande golven treffen de gezigtszenuw , deelen daaraan hunne
trillingen mede,en hierdoor ontst>at hetgevoel van het zien.Hetverschilvan kleuren
wprdtdoor den verschillenden duurderaether-

varing weten,h0e in de natuurdezelfdevoor-

werpen bj eene verschillendeverlichting een
zeer verschillend voorkomen verkrjgen.00k
op verschillende afstanden is de werking van
het licht op geljksoortige voorwerpen zeer
verschillend,en de geniale kunstenaar maakt
trillingen vnortgebragt, nameljk de snelst daarvan gebruik om heteFectvan zjn stuk
op rlkander volgende trillingèn veroorzaken te verhoogen.Z00deden inzonderheidLeonardo

de vlolett: kleur,en de minstsnel op elkan- t
f. Vinel, Titéaan Correggio,Jlvùdp: en lïez%der volgende de roode kleur.Volgens de be- brandt. 00k de landschapsçhilders der oude
rekening van I'resnel ontwaart m en in het Hollandsche school,zooals R obbemà en R'
uyseerste geval767 en in hettw eede488billioen dael wisten tlitstekend partj te trekken van
trillingen in eene seconde.Dezethèorie,reeds deàetrekkql
jkesterktevan hetlicht.Ineene
in de voorgaande eeuw doorE'
alerverdedigd, ets van Rembrandtvindtmen slechts lichten
is in lateren tjd vooraldoor Youn.
q,I'
rann- bruin, maar in w elk eene trelende verscheiAt?
/'
er,I'
resnel,Ampère?Poisson,Nenmann en denheid van schakéring.Hetisalsofdegroote
Caucây voorgestaan.Zj alleen isin staatom m eester m et een grootaantalkleurengew erkt
van alleverschjnselen van hetlichteenevol- heeft.

doendeverklaring tegeven,zoodatzj thans
algemeen is aangenomen.

Lichten der zee (Het)iseen verwonderljk verschjusel,datdoorvelezeereizigers

Het lichtylantzich voortmeteene verba- beschreven en na warme dagen in den zomer

zende snelheld;het doorlooptin eene seconde
een afstand van 42000 geogr.mjljzoodathet
in 81/4minlmtY3n onze z0n en in ruim eene
secondç van de m aan de aarde bereikt.Men
kan die snelheidbjme
n or
door sterrekundige
v.tedo
waarnem ingen,
de verduistering
der satel.lieten van Jupiter en door de aberratie,alsmede door natutlrkundige instrumenten. Zoolang hetlichtin dezelfde middenstof

00k wel op onze kustwaargenomen wordt.
Hetvertoont zich als eene breede strook van
phoBphorescôrend licht, die zicb over de wateren uitbreidt,of 00k we1de geheele oppervlakte van deze bedekt, zûodat'de oceaan
overtogen s
kl
ch
ej
unt
r va
te
n we
het
zenlich
me
ti
tseen vurig
waas. De
doorgaans
blaauwachtig met verschillend gekleurde tinten.Men '
aanschouwtditlichtenhetprachtigst

bljftj heeft het eene regtljnige beweging, tuqschen de keerkringen, doch 00k wel op
dnch aan de grenzen van twee verschillende 80/ N.B. Het Ontstaat door onderscheidene
middenstofen wordthetöfteruggekaatst(re- lichtgevende microscopische weekdieren1 in
Qexie) öfhetdringtmeteenegewjzigderig- z0o grooten getale aanwezig,dat zj,schoon
ting als gebroken lieht(refractle)indetweede ieder een sehier

onmerkbaâr liohtstiple vormiMrnstof door (zie onderBreking en Jerf
e- mend, door hunne milliardentallen aan het
kaats%ngt. Daar de verschillend gekleurde Aiater het voorkomen geven van gesïolten
lichtstralen (zie Klçnr),diehetkleurlooszon- zilLvrr.
nelicht Vormenj Y;0g0n8 de verschillende
lchtonau (Wilhelmine,gravinvon),eene

LICHTENAU- LICHTENSTEIN.

minnares van kriedrol
t Wril/
lel- II,koning dium bestrooiten metden knopeenergeladene
van Pruissen,wa8de dochter van den muzi- LeidscheQeschaanraakt.Dezefgt
lren zjn kant Enke en werd gebnren te Potsdam in
1754.De Koning leerde haarreedsalskroonprins kennen ten huize van hare Oudere zuster, fgurante aan de Italiaansche opera te

Berljn.Zj wastoen eerst13Jaren0ud,doch
de Vorst zorgdeer voor,datzj eenegoede

opvoeding ontving en txad vervolgens met

haar in vertrouweljke betrekking.Nadatzj
hem eenige kinderen gesehonken had,huwde
zj voor de leusmetden kamerdienaarAifz.
Toen deKroonprinsdentroonbeklommenhad,
verhiefhj haar t0t gravin von N cFzfdzlc'
l
fen
schonk haar,behalve een halfmillioenthaler,
de goederen, waar>an ztJ haren titel ontleende,enverleendehaarzjnegunstt0taanzjn
(bod t0e (1797).KûningI'
riedrieltWNl#dl- III
xaaakte aanstonds een procèstegen haar aanhangig, en zj herkreeg hare vrjheid eerst
na eene gevangenschap van3Jarendooreen
ovvoorwaaxdeljkenafstand van alharebezittingen,terwillhaart0tvergoeding eenJaargeld van 4000 thaler werd toegekend.Een
huweljk,voorts dof
)rhaargeslotenmetden
Bchguwburg-ondernemer Holbein,werdeerlang
wederontbonden.In 1811kwam zj doortusschenkomst van Napoleon I w eder in het bezit van een gedeelte harer goederen,waarna

heL
tl
aargeldverviel.Zjoverleedin1820.
lchtenberg, een vérstendom met eene

althans in de opene lucht - verschillend
voor positieve en negatieve electriciteit.Met

belangstelling vestigdehj voortsden blik op
elk gebied van menscheljke kennis. Zjne
seherpe,hekelzieke aanvallen tegen verschillendevooroordeelen van zjntjdnoodzaakten
hem wjderst0tBcherpeletterkundiyegevechten,bjv.metLavater Over depoglngen van
dezen om Mendelssoltn te bekeeren en Over
de gelaatkunde.Een strjd met Trodzoverde
uiispraak vanhetGrieksch gafaanleiding t0t
het Opstellen van zjn geschrift:pueberdie
Pronunciation der Schöpfe des alten Griechenlands (1782)''. 00k leverde jyP** sedert
1778 uitmuntende bjdragen in den:pGöttingischenAlmanach''waarinhjo0kgedeeltenvan
zjne:pAusfiih'
rlicheErkl:rung derHogarth'
schen Kupferstiche mit Copien derselben v0n
Riepenllausen''het eerstplaatste.Met G.Fpr-

ster gaf hj het: pGöttingise,
he Maçazin der
Literatur und W issensehaft''in het lleht.Gedt
lrende ztjnelaatsteJaren washjzwaarmoe-

dig en bjnamenscf
henschqw,en overleed den
Q4sten Februarj 1799.Ongemeenescherpzinnigheideneenedichterli
jkevexbeelding gaven
aan zjne letterkundige voortbrengselen eene
humoristischekleur.Men vindtzjnesatyrieke
en luimige opstellen in zjne: pvermischte
Schriften (1800-1805, 9 d1n; 1844-1845,
6dln)''.

oppervlakle van 10,5 E1 geogr.mjl,op den
Lichtenstein. Onder dezen naam ver.
linker oevervan de Rjn aan deNane en de
Blies,tusschen deBejerscheRjnkreitsende melden wj:
Ulrielt non .
J,
z
âcAfess'
fizl, een midden-lloogPruissische provincie Rheinland gelegen en te
voren de heerltjkheid Baumholder genaamd, duitsch dichter, geboren uit een ridderljk
werd ten gevolge van hetCongrèste W eenen geslacht in Stiermarken omstreeks het jaar
in 1816 door Prtlissen aan den Hertog van

1200 en overleden omstreeks hetJaar 1è;6.

Saksen-cobt
lrg afgestaan, die het landje t0t Inzjn gedicht:rFrauendienst',doorL.Tieek
een vorstendom verhief en naar een ûuden in 1812 het eerstbekend gemaakt,geefthj
burgtLiehtenberg noemde.DeJulj-omwente- eene schets van zjnelevensgeschiedenisvan
ling van1830en devolksbewegingen inRjn- 1211 t0t 1255 in coupletten,die uit4 paren
Bejeren deden er na 1831 oproerOntstaan, rjmende regelsbestaan.Daarenboven bezitten
vooral in de stad St.W endel,zoodat einde- wj van hem n0g het:s,
lArauenbuch'' waarin
ljk Pruissisehe troepen derwaartstrokkenom hj in den vorra van een gesprek klaagtoonen
de orde te herstellen.D itgafaanleiding,dat aanheft over het zedenbederfyan zjn tjd.I)e
de Hertog van Saksen-coburg het in 1834

beste uitgave dezer gedichten is die van

weder onder de heerschappj van Pruissen
stelde,waarna hetaan hetdistrictTrierw erd
toegrvoegd.
Llehtenberg (Georg Christoph)teen ge-

Lachmann metaanteekeningenvan vonXcrg/t(1841),terwjldelierdiehten van von .
TzJc#Je2
z-

leerd natum-kundige en geestig schrtlver,pe-

stein ook door ron der H ayen in de pM innesJ
unger''is opgenom en.
M artin Heinrieh KarlN c/lfeozyf/s,eenver-

uitmuntend kabinetvan natutlrkundigelnstru-

der Hottentotten en zag zich in 1805 als

gen op hetgebied derelectrlciteit,terwjlhj
tevens als leeraar Op eene loffelt
lke wjze
werkzaam was.Hj isde uitvinderderLiehme
t
enb
nergs
eec
nheeJsct
h
pjf
repv)
an
we
pi
lke
k ontstaanjwanneer

Betjoeanen.Na deverovel-ing derkoloniedoor
de Engelschen keerd: hj metgeneraal Jans-

boren den lsten Julj 1744 te Oberramstadt diensteljk reiziger en dierkundige.Hj werd
bi
J
- Darmstadt, had aan de onvoorzigtigheid geboren te Hamburg den lodenJanuarj 1780,
eener kinderm eid een misvorm d ligchaam te sttldeerde te Jena.en te Helmstedt en vertrok
wjten,begafzich in 1763 naardeuniversi- met den Nederlandschen generaal Janssens in
teitte Göttingen,waarhj zich vooralopde 1802 naar de Kaa? de Goede H00p.W eldra
s
terrekunde toeleyde,en werd er in 1770 vond hj gelegenheld Om hetbinnenland dier
buitengewoon en ln 1775 gewoonhoogleeraar. koloniete leeren kennen,en in 1804,bj het
In Engeland werdhj bj herhaalde bezoeken uitbarsten van deno0rlogmetEnjeland,werd
met ondersc,
heiding bejegend.Hj bxayt een hj chixurgjn-majoorbj eenbatalgninfanterie

menten bjeen en deed belangrjke ontdekkin- regéringscommissaris afgevaardigd naar de
:6..snaarEuropa en in 1806 naar Dllitsehland

terug,waarht'
lbtjafwisseling in Brunswjk,

ofhars met lycûpû- Helmstedt, Göttingen tn Jena zjn verbljf
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hield en zjneverzamelingen en handschriften
in orde bragt.In 1810 begaf hj zich naar
Berljn,hield ervoorlezingen aan de universiteit, en werd in 1811 gewoon hooyleeraar

verordende. Zelf was hj t0t tweemaal t0e
consul,en in 357 werd hj wegensovertreding van zjne eigeneakkerwetaangeklaagd
en vercordeeld.- Uit het geslachtLicinins

in dedierkunde.In 1813werdhj erdlrecteur zjn later de familiën Crass'
as en N clllld
van het zoölogisch musèum , dat zich Onder vermaard geworden.T0t andere familiën van

zjn beheer aanmerkeljk heeft uitgebreid. datgeslachtbehoorden:Cajus.
Nc1I,
:Maeer,
die in 73 vôôr Chr.volkstribuun wasen zich
een heftig vjand der Optimaten betponde.
W etenschappen, en overleed op eene stoom- Na het beheeren van een wingewest in 66
boot tusschen Korspr en Kiel op den 3den werd hj wegensafpersingen aangeklaagd en
September 1857.Hj wjdde zich vooralaan stierfuitsmartoverzjneveroordeelingjwelke
de ornithologie, en zjne: pReisen im siidl. door Cleero a1s praetorwerd uitgesproken.Afrika (1810-1811, 2 dlnl''zjn zeer be- Zjn zoon OcJ'
v: Deini'
tts Accdr Call
ms,geboren in 82 en beschuldiger van den door
langrjk.
Lichtkogel is de naam van een prolec- Ccero verdedigden P'
ubliqs Fcfizll.
:, ondertiel, dat, met geschut geworpen ofm et een scheidde zich als dichter en redenaar en overpj1 omhoog geschoten,dient om een terrein leed reeds vroeg.- Luein.n A clïl.: Muk-ena,
te verlichten, om in de duisternis waar te in 65 praetor,werd in 63 aangeklaagd,omdat
nemen,wat aldaargeschiedt.Hj bestaatuit hj ter verltrjging van het consulsambtzich
een jzeren geraamteofeen linnen zak,met van Onwettige middelen bediend had om stemgterk liahtgevende sas gevuld. Men heefter m en te winnen;hj werd echter nade vorvan verschillende grootte, en de grootste, dedigingvan C'
Ieerovrjgesprokenenbekleedde
ruinl 33 'Ied.pond zvvaar,branden ruisa een het consulsambt in 62 met Deeimlu Jlzlil.ç
kwartier uurs en kunnen eeneaanmerkeljke Mlanus.- Ook een der Romeinsche Keizers
uitgestrektheid verlichten.Zj komen vooral droeg den naam van Iuieinins.1Ij werd van
te pas in vestinqen,Y7aar m0n bevreesd is geringe ouders in Dacië geboren, klom a1s
voor eene nachteljkeoverrompeling.
krjgsman spoedig op,en zag zich in 307na
Lichtm eter zie Photometer.
Chr. door Galerins t0t df
zot/fxdff:.v verheven,
Lichtmis (Maria),00k Vrouwendagen bj maar werd in 323door Constœntj;n de Gvoote
deGriekenKypopante(naarLucas11:25enz.) overronnen en in à24 gedood.
geheeten, is een feestdag 0P den 40stendag
Llctoren ofbundelbp
''
l#,
rc,çer.çwaren in het
na dien der geboorte Van Jezus (
Leviticus oude Rome ljfwachten van hooge overheidsXII:2,4) en alzoo op den zdenFebrtlarj. personen.Zj gingen vöôrdezeu1tendroegen
Hj is doûr de R.Katholieke Kerk gewjd een bundelroeden met een bjlertusschen
:qn hettempelbezoek van Maria t0thetbren- op den schpuder. Aanvankeljk voltrokken
gen van haarreinigingsoâbr en devoorstelling zj dedoodvonnissen.Een consulhad 12,een
van haar eerstgeboren zoon (Lucas11:22- dictltor24lictoren.
24).De mis,alsdan gevierd, heet JïcFzf-id Llcuala Tltunb.is de naam van een plan-

1
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L
(
E
,benoeming t0tpqeheim
M
La
ter
ont
in
j hej
edi
cinal
rv
at
h'
n t0t lid der Académle van

.

wegenshetgrootaantalwaslichten,diedaarbj tengeslacht uit de familie der palmen. H et

w orden aangestoken als zinnebeeld der voor- onderseheidt zich door een klokvormigen,
spellinq, datJezns een rlichttotverlichting 3-tandigen kelk, eene 3-deelige bloemkroon,
zaâmgegroeidemeeldraden ,eenenkelvoudigen,
derHçldrnen (Ltlcas11:32)''z0u wezen.
Liclnlus is de naam van een geslacht 3-kantigen stamper en eene éénzadige steenvan Plebelers te Rome, hetw elk m en reeds vrucht. Het omvatboomen op Java enz.met
verm eld vindt in de eerste tjden derRepu- eene korte, dunne, geringde schacht,handbliek. Een Ca
jus Lieinilu behoorde t0t de vormige bladeren en zwarte bessen.Van de

eerste volkstribunen (493vöôrChr.);Pltblius soorten noemen wj: L. .
v1o#J Tâwnb, die
.f
ziclild Calvw.
% was de eerste Plebejer,die 21/:Ned.elhoogwordt,meteenekroon van
in 400 tribunusconsularis,en ()q)'us .rsc11.: doornig gesteeld l0of, opgerigte, vertakte
CalLmsdeeerstePlebeler,diein368magister bloemkolven en bruinachtig-zwarte bessen.
equitum werd. Vooral onderscheidde zich in Van deJonge bladeren maaktmen dekbladen

die dagen 0c/1.
:Iziâni'
us CJJN.
:,bjgenaamd voor sigaren.
Stolo,daarhj alszorgvuldir landbouweralle Lidewy (De Heilige)ofLidmena,wegens
wilde spruiten (stolones) ultroeide.Hj was hare w onderen vermaard, werd geboren te

met Og7'lI
# Seœtiusvolkstribuun en zj bleven Schiedam den 13den Maart 1380. Van haar
toen Jaren aaneen (376- 367) in die betrek- 15de jaar afwas zj volgensde overlevering
king, terwjl hj de belangrjke, naar hem door velerlei ziekten bezocht, zoodat de gegenoem de w etten t0t stand bragt,van w elke dwongene rust haar t0t godsdienstige bede eerste bepaalde,datalshoogsteoverheden spiegelingen noopte.Zj wasnietalleen lam
2 consuls zouden gekozen worden en weléén aan de e
'êne zjde,maar 00k opgevuld met
van deze uitdeplebelers,- detweede,dat wormen, leed aan koortsen en graveel en
het bezit van staatsland niet meer dan 500 aan afzigteljke zweeren,en gebruikte in 26
Jukken (Jugera) mogtbedragen, terwjl 0ok Jaren, behalve de h. hostie,geenerleispjs.
het M ntalstuks vee,datiedernaar de alge- Al die kwalen verdroeg zj met hetgrootmeene weide kon zenden,werd vajtgesteld, ste geduld, en zj werd begiftigd met de
de derde den schuldenlastreyelde,- en gave der profetie. Dikwjls reisde zj in
de vierde de keuze van decemvlrimcrorum zinsverbjstering d00r het paradjs en ver-
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rigtte
zooals het verhaal zegt -- vele
wonderen bj haar leven en nabaren dood.
Zj overleed in 1433 en werd in de St.Janskerk begraven. Een praalgraf, ter harer eer
verrezen, is door de beeldstornaers vernield.
Hare zaligspreking had plaats in 16r)6t en

25

een jverig leerling van Jakn. In 1819 als
volksmenner in hechtenis genomen,verkreeg
hj na verloop van 4 maanden zjne vrjheid
methet verbod om eene Pruissische universiteit te bezoeken.Hj begafzich daarop naar
Jena,waarhj promoveerde.In 1820 ontving

reeds vroeger bezochten talrjke bedevaart- hj we1 is waarverlofom zjne studiën voort
gangers hare rustplaats. In 16t5 werd haar tezetten,maar hetgestadig toezigtderpolitie
stoFeljk overschotdoorAlbert'
tts,aartshertog washem zöö lastig,dathj weldra naarDresvan Oostenrjk,naarBrusselovergebragt,en den vertrok.In hetnalaarvan 1821ging hj
een gedeelte daarvan in 1616 dooraartsher- naar Marseille, waar hj zich als philhelleen
togin Isabella naar Gentgezonden,Tgaar de naarGri
ekenlandinscheeyte.Na eenigemaanpestheerschte) &velke na die toezending ver- den,waarin hj terproolwasaan gebrek en
dween.In 1723 of 1724 werden eenige been- ellende,zag hj zich genoodzaaktnaarItalië
deren van D dewy,te Bexgen aanwezig,door terugtekeeren,alwaar hj teRometen huize
2 pastoors der Bisschoppelgke Clerezy met van N'
leblthreenegastvrjewoningvond.Hier
schreefhj zjn:p'
ragebuchmeinesAufenthalts
gro
Loljdner
eplegti(
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), een Zweedsch dichter, inGriechenlandim J.1822(1823)''.MetNiebulw

geboren te Götaborg den 16den Maart1757, ging hj voort
naar Duitschland,waarhj,
studeerde te Lund, maar leidde een ongere- ln spjt der tos
ezegging,dat hj in Pruissen
geld leven,zoodatmen hem alsmatroosnaar ongehi
nderd z0u kunnen wonen,doordep0oost-lndië deed vertrekken.Hj liep echter litle vervolgd en in 1824 naar Köpenick geweg aan de Kaap, keerde naar Stokholm bragtwerd,totdathj doortusschenkomstvan

terug en aanvaardde eene betrekking bj het
leger. GnstaafIIIzond hem totzjneverdere
t
lrming a1s attaché bj hetgezantschap naar
Parjs,waarhj in 1781zjntreurspel:rErik''
schreef.Zjneligtzinnigheid bleefhem bj,en
later voorzag hj te Stokholm in zjn onder-

Niebultr zjne vrjheid herkreeg.Daarop gaf
hj onderden pseudoniem FranzArnold zjne:

1
,Spastarrasdöd (1783)''1- rAret(1783)'',de
Medea'
'enz.,behooren t0tdepronkope
J
uwe
elr
eanpder
Z'veeds
cheletterkunde? en toch
zjn het ongeslepene diamanten, wler Ongemeene glansdoorleeljkevlekken verduisterd
wordt. Zjne rsamlade axbeten (Verzamelde
werkenl''zjn meermalenuitgegeven,hetlaatst

te Boston eene zwemschoolen gafvervolgens
de merkwaardige: XEncyclopœdia Ameri
cana

rW ein-und W onnelieder (1825)''in hetlitsht.

Toen hj echtervernam,dathj opnieuw met
den kerker bedreigd werd, nam hj in 1825
de wjk naar Engeland en vertoefde een Jaal'
houd doorhetvervaardigen van gelegenheids- te Londen,waarhj doorhetgeven van ongedichten.Hjoverleedden 4denJanuarj1793. derwjs in zjn onderhoud voorzag. In 1827
Hj bezatalsdichteruitstekendegaven,maar vertrok hjnaardeVereenigdeStaten enhield
zjne poëzj was even ligtzinnig als dema- er in onderscheidenesteden voorlezingen Over
ker zelf. Sommige zjner verzen, zooals: staatkunde en geschiedenis. O0k stichtte hj

te Stokholm in 1859 in 2 deelen.
Lidsteng, zie Hippnrideën.

(1829--1833, 13 dlnl''ln het licht.In 1835

werd hj hoogleeraar in de geschiedenis en
staatswjsbegeerte te Columbia in Zuid-carolina, waar hj alsleeraaren sellri
.
lverjverig
werkzaam w as.In 1858 legde 11., Ccze betrekking neder en spoedde zich naar NewYork,waarhj eerlang wedereenprofessoraat

Liebenstein,een dorp in hethertogdom aanvaardde.Gedurende den btlrgeroorlogstond.
Saksen-Meiningen (distrietSalzungen),tusschen hp aan de zjde der Unieen vervaardigde een
Eisenach en Meiningen?in eenederbevalligste

wetboek van krjgsregt,dûor den president

streken van het Thiirlngerw ald,aan de zui- Llncol
atin 1863 onder den titel:mlnstrudions

deljke helling van den Inselsberg,300 Ned. forthegovernmentofthearmiesoftheUnited
el boven de oppervlakte der zee,telt nog States ln the feld''in het licht gezonden.In
geene 1000 inwoners,rxlaarisvermaardwegens 1870 werd hj van de zjde van Amerika bezjne mlneralebron,wierwatert0tdekrach- noemd tot lid van het internationaalstsheidstigste aal.dachtig-zoute jzerwateren behoort: geregtOVerde Noord-Amerikaansche en Mexihet is helder en kleurloos en heefteen aan- eaanschegesehillen,en hjoverleedteNew-York
genamen,zam entrekkenden smaak.Menbezigt den 34en October 1872.Totzjne voornaamste
hethoofdzakeijk totbaden.Totdem erkw aar- geschriften behooren:ppolitical ethics (1838,
digste plekken in de nabjheid derbron bedlnl''- rLawsofproperty (1842,2d1n)'',
hooren de bouwvallen van den burgtLieben- 2
en pOn institutionalselfgovernmentordisstein, de grot bj Altenstein,de Inselsberg, courses on civilfreedom (1853,2dln;2dedrt
lk
Reinhardsbrunn,Schnepfenthalen deW artburg. 1859)'7.Vool'
ts schreefhj nog: pLetters t.
oa
Lieber (Frans), een uitstekend Duitsch gentleman in Gerqlany (1834)'', pReminisgeleerdein Noord-Amerika,geboren teBerljn cences of an intercourse with Niebuhr the
den 18den Maart 1800, vorm de zich aldaar historian'', - rOn anglican and gallican 1it0t oëcier van gezondheid en nam in 1815 berty'',- pEssay on subjectsOfpenallaw and
dienst onder de vrjwillige Jagersbj hetre- on uninterrupted solitary confinement atnight

giment Knlberg.Hj streedbj Ligny en W aterlpo en werd bj de bestorming van Namen
zwaar gewond.Na zjn terugkeer teBerljn
wjdde hj zich wederaan destudieen werd

and labour by day (1835)''!- ptzegaland
political hermeneutlcs on prlnciples of interqretation and construction in 1aw and politlcs''1- en p0n internationalcopyright'.0:k
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(1839)''1- rDie organische Chemie in ihrer
Anwendung auf Agricultur (18409 8ste druk
1865)'' - DieThierehemié oder organische
Chemie in lhrer Anwendung aufPhysiologie
und Pathologie (1842;3de druk 1846)/'1Chemische Briefe (4de druk 1859,2 dln;
volksuitgave 1865)''1welke in onderscheidene
talen zjn overgezeten in pnpulairen vorm de
Lieve Vrouwen-stiftte W orms,vooralop met resultatenbMvattenvanwetenschappeljkonderheefthtleenige regtsgeleerde werken in het
Hoogduitsch uitgegeven.- Zjn zoon Osear
Af
- ft
ery D eber,geboren te Boston in 1830
-pel
en in Duitschlandopgevoed,bezochtdemjnschool te Freiberg, en heeft a1s delfstofkundige een goeden njam verworven.
Liebfrauenm llch isde naam eeneredele
rjnwjnsoûrt,welkerondom dekerk van llet

puin vermengden grond van voormalige voor- zoek, - sDie Ursachen der Sà'ftebewegung

steden,alsmedein den tuin van hetCapucj- im thierischenOrganismus(1848)'',- rGl-undnerklooster groeit.
s:tzederAgriculturchemie(1855)/',- r'
rheorie
wthschaft (1865)''Liebig (Justus, vrjheer von),een der und Praxis dex Landwil
he Briefe iiber die m0grootste scheiktlndigen onzer eeuw , geboren XNaturwissenschaftlic,
te Darmstadtden lzden Mei1803,bezochthet derneLandwirtschaft(1889)''- sFranzBacon
0nVerulam (1863)'',- plnductionundDeducFymnasium aldaarenzagzichin1818geplaatst v
ln eene apotheek te Heppenheim ,waar hj tion'' - en sEntwickelung der Ideen in der
10 maanden bleef.Daarna studeerde.
hj van xaturwisserisckaft.''
Verbazend veel heeft deze geleerde Op het
1819 t0t1822 te Bonn en te Erlangen zette,
door eene toelage ondersteund,van 1822 t0t gebied der scheikunde verrigt.Met betrekking
onderzoekcm1824 met M itscl
terïieltzjne studiën voortt: t0tdetechnischeehemieiszjn
rvaardiging van
Parjs,en wektedoorzjn werk overhetkool- trent cyankalium voor de ve
zuur,aan de Fransche Académie aangeboden, bloedloogzout, - dat over aldehyd voor de
de opm erkzaamheid van vou Wkzzlà/ltff, die bereiding vanazjn,- zjnemethodetotbereihem in aanraking bragt met Gay-Lnssae. ding van cyankalium voo1-de galvanoplastiek,
Door den invloed van kt
onJf'
l-lpl#fwerdhj t0t hetmet foelie bedekken van glas voor de
voorts in 1824 buitengewoon en in 1826 ge- spiegelfabrieken,enzjneaanprjzingvankalkwoon hoogleeraarin descheikundeteGieszen. superphosphaat vnor den landbouw van het

In diebetrekking washjlangerdan 25jaren hooqstebelang.0p hetgebied deranalytische
metden mecsten jverwerkzaam,stichtieer, schelkunde vermelden wj zjne methûde van
door de xegéring ondersteund,heteerste m0dél-laboratorium en verhief de kleine tmiversiteitt0teenbrandpuntvan scheikundigestudie,
hetwelk 00k uit het btlitenland inzonderheid
tlit Engeland, een groot aantalstudenten t0t

scbeit
ling van kobalt en nikkel, - die tot
het bepalen van de hoeveelheid blaauwzullr

vloed bevorderdeop qenekrachtigewtjze hare
degeljkebeoefening.DeverdienstenvanD ebiy
werden erkend: Lodewj;k 11tgroothertog van
Hessen,verhiefhem in 1845t0terfeljk vrjheer?en nadathtieen beroep naarHeidelberg
van de hand gewezen had,aanvaaxddehj in

ren. Het raeest heef
thj zich echter verdien-

van conservator aan hetlaboratorium aldaar.
In 1853 bennemde M aœimiliaan 11 hem t0t
voorzitter van het kapittel der M aximiliaansorde voor w etenschap en kunst,en in 1860
tot president van de Académie van W eten-

zwavelçyan endemellonverbindingen,deurine
en de bestanddeelen der vloeibare stoFen in

in artsenjen, - die t0t bepaling van het

zuurstofgehalte der lucht doormiddelvan pyrogalluszlillr, - alsmede dxe t0t onderzoek
het bedrag van ketlkenzout en pisstofin
zich trok.Zjn geniesehonk een nieuw leven van
aan de scheikundige wetenschap en zjn in- de urine van menschen en vleeschetende die-

Bteljk gemaakt Jegensdeorganische chemie.
Hj éond een nieuweh toesteluitvoor deanalyse van organischeverbindingenenverbeterde

degebruikelkkemethode4hjonderzochtonder
anderen bjna alle belangrjkeorganischezu,

en,deoùtbindinysproducten vanalkoholdoor
1852hetyrofessoraatin descheiltundeaande r
universitelt te Miinchen, alsmede het ambt chlnor,de Oxydatleproducten van alkohol,het

schappen en t0tconservator-generaalderstaatsm use'a. Met de grootste belangstelling in de

scheikundigewetenschap washjwerkzaam en

mag met het volste regthaar hervormer ge.

het vleesch. Hj ontdekte in de melamine en

ammiline de eerste door kunst verkregene,
stikstofhoudende bases,- voorts in deurine
van plantenetellde dieren en in die van m enschen llet hipputlrzuur, - in de vloeibare
deelen van het vleesch de kreatinine en het
inosinezuur,
het kynuurzuur in de urine
van honden en de tyrosine al
bindings.s ont

naamdworden.Tevensishetaan zjn invloed
oductdercaseïne.Hjonderscheiddewjders
tedanken)datbjnainalleDllitscheacadémie- pr
steden en 0ok in vqle btlitenJslandsprachtige de syntonine,hethoofdbestanddeelderspieren,
de bloed:brine, en bevestigde de door
scheikundige laboratoria verrezen gjn.Hj van
Erdmann heteerstgedane,maar later weder
Overleed te Miinchen den 18den April 1873.
Bebalve een gxoot aantal Opstellen in de:
KAnnalen derChemieundèharmacie'',in1832
door hem en Geiger gesticht en sedert 1851
d00r hem met Wöhlen.te Göttingen en Xopp

te Heidelberg uitgegeven,leverde hj het in
1836 met Poggendoçf begonnen: rllandFörterbuch derChemie(1837- 1864,9 d1n)'',de bewerkiug van het scheikundig gedeelte
van Geiger's: pHandbuch der Pharmacie

verworpene ontdekking van het ontstaan van

wjnsteenzuur dool-oxydatievan melksuiker.
MetWöhlerdeed hjproevenomtrenthetcyanzuur, het piszuur, het radicaalvan benzoëzuur en hetontstaan vanolievanbittereaman-

dels.Onwillekeurig werd hj alzoo geleid tot
bepaalde theorieën Omtrent organische radicalen en den aard der organische zuren)om trent
het verloop dergisting en der nntbinding)en
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in hetalgemeen omtrent de gedaanteverande- schreef htl: gDie christliche Dogmatik aus
ringen in de bewerktuigdenatuur.Voortsheeft dem christologispr
hen Principdargestellt(d11,

hj de verkregeneuitkomstentoegepastophet
scheikundig gedeelte derphysiologie van planten en dieren,zoodathj eenevolslageneomwenteling in deze endaarm ede%am enhangende
wetenschappen(ziektekundeenlandbûuw)heeft
te weeg gebragt.Liebi.
q genootnameljk de
voldoenlng,datzjnegevoelensOverstofwis-

Christoloqie''
,1849)'' metwelkezjne plnnaauwste verband staat.Sedert 1856 gafhj
metDorner,Ehrenfeuehterenz.deylahrbiieher
troductio ln dogmaticam christianam''in het
fiir Deutsche Theologie''in het llcht.Voorts

stshreef hj rueberdasW esen derKirchenvisitation (1857):', en pDer Stand der Christl.

seling en ademhaling, over de voorwaarden Erkenntnisz in der deutsch-evang. K irche
van den groei van planten en dieren,Over (1860)''.D00r zjne betrekking was hj lid
den oorsprong van de pisstofen van het pis- van deEersteKamer in Saksen?enhj over-

zuur enz.doûrwetenschappeljke mannen a1- leed teAleran in Tyrolden 24stenJunj 1871.
gemeenzjnaangenomen.- Zjnzoon,Geoçqe, Liechtenstein is een zelfstandig vorstenvrjheer von .
fzb
/i
,
g,geboren den l7denFebru- d0m ,datop bjna3 (2)yeogr.mj1ruim 8000
arj 1827,badarts te Reichenhall,heeftzich inwonerstelt.Hetgrenstln hetwestenaan de
door de uitgave van geneeskundige schriften Rjn,inhetoostenaanVorarlberg,inhetzuiden
aan hetZwitsersche calltonGraauwbunderland
bekrnd gemaakt.
Llebknecht (W ilhelm),een Duitschdag- en bestaatuit delandschappenVaduzenSchelbladschrjver, geboren te Gieszen den 29sten leuberg.Hetbehoortt0thetalpengewest.Vo1Maart 1826,nam in 1848 deelaandenopstand gens de grondwetvan 26 September 1862 is
in Baden,smachtte van datJaart0taan 1849 het eene beperkte m onarchie.D eprins,w iens
in de gevangenis,vertobfde voortsalsvlugte- waardigheid erfeljk is in de manneljkeljnj
ling in Zwitserland en Engeland,keerde in
1862 naar D uitsehland terug, werd in 1865
uit Pruissen verbannen en vestigde zich in

vormt lnetden Landdag de wetgevende magt.
D e Landdag telt 15 leden,van w elke 3 door
den prins en 12 doorkiezers uit hetvolk be-

1868 teLeipzig,waarhtlhet:rDemokratische
W ochenblatt''redigeerde. Hj werd in 1872
m et Bebelwegensaanvankeljkepogirgen t0t
hoogverraad t0t zjarige vestingstraf veroor-

noemd wnrden.Zj hebben zitting voorden
tjd van 6 Jaren,Alleinwonendemannen,die
24jaar0ud en in hetbezitdervolleburgerljkeregten zjn,en eeneigen bedrjfhebben,
deeA
-d.
zt
jn kiezers.De prinshoudtdeswinterszjn
Liebm ann (FrederikMichaël),eenDeensch verbljfte W eenl)n en deszomers Op hetkaBkruidkundige,geboren teHelsingörden loden teel Eisgrub in Moravië.Te W eenen beyindt

Odober 1813,werd in 1837docentteKoyen- zich o0k deH0fkanselarj,hetH0fvan appél

hagenj deed in 1840 eene reis naar Mexlco, en hetcrimineelH0f,terwjlhethooggeregtswaar hj omstreeks 3Jaren vertoefde en gaf h0fte Innsbriick de derdeinstantie vormt.De

pedext1844 zjne r'
Flol'
a Daniea''inhetlicht. hoofdplaatsisVaduzmetnaatlweljks1000inIn 1845werd hj hoogleeraarindekruidkunde wonersenmethetkasteelLiechtenstein Opeene
en in 1852,na den dood van Scholtw,tevens rotsgelegen.Liecbtenstein heettalleaanspraak
directeur van den botanischen tuin te Kopen- Op den naam van een modélstaat.Ditvorsten-

hagen.1Ij overleed aldaarden 29stenOctober d0m isnameljk zôözelfstandig,datlletnoch
1856.Hj heefteen aantaluitmtlntendebota- t0t Duitsehland,n0zh t0t de Oostenrjkschnischemonographieëngeleverd,enzjnefraaje Hongaarsche Monarchie behoort,en- bovenal
verzameling van gewassen is door den Staat
aangekocht en aan den botanischen tuin te

het kentgeene staatse,
huld en geen leger,

zoodat het ook geen m ilitair budget heeft.D e

Kopgnhagen ten geschenke gegeven.
jaarljksche rekening sluit er dan ook met
Llebner (Theodoor Albert),een Protes- een batig saldo.
Iletvorsteljk geslachtLieelttensttin behoort
1en bj Naumburq,sttldeerdeteBerljn en te t0t de oudste van Oostenrjk en heeftO0k in
Le
iyzigen zag zlch in 1828geplaatstaanhet Oostenrjk,Moravië,Silézië,deLausitz!H0nsemlnaritlm voor predikanten te W ittenberg. gaxje en Stiermarkenuitgestrektebezittlngen.
Nadat,hj voortssedert1832eenigeJaren a1s Karl en Gundakar, zonen van graafH arttantsch godgeleerde,geboren in 1806teSchkö-

predikant te Kreisfeld in hetland van M ans- mann J'T', werden in 1618 en 1623 in den

feld was werkzaam geweest,werd hj in 1835
benoemd t0t hoogleeraaren académie-prediker
te Göttingen,vanwaar hj in 1844a1shoogleeraarnaarKielvertrok,welkestadhjin1851
met Leipzig verwisselde. Hier werd hj in
1853 tevensacadémiepredikeren directeurvan
het homiletisch seminarium.In 1855 vertrok

hj voortsalsopper-llofprediker,geheim kerkeraad en vice-president van hetconsistorium
naarDresden.Aanvankeljk bepaaldehj zich
bj dekerkhistorie en sehreef:gllugovOn St,
Victor(1832)'')- d0ch laterbjdepractische

rjksvorstenstand opgenomen en stichtten de
naar hen genoemde ljnen.Karl,diet0tde

R!Katholieke kerk terugkeerde,ontving van
keizer M attltias in 1614 hetvorstendom Troppau en van Ikrdinand 11 in 1623 Jâgerndorf.

Zjn kleinzoon Johann Adam koc,
ht in 1639
en 1708 van den graafron H ohenembudeheerljkheden Yaduz 0n Schollenberg. Met hem
stierfin 1712 deze ljn uiten zjnebezittingen
vielen ten deelaan Gundakar'skleinzoon A nJpzà I'lorian, die in 1713 voor zichzelven en
in 1723 voor zjne nakomelingen zittinren

e
n dnymatisth: theologie.Behalvetwee ver- stem in den Rjksdagverkreeg,nadatkelzer
handellngen in de grheologische Studiën und
Kritiken'' en een paar bundels leerredenen

Karel VI V2quz en Schellenberg Onder den

naam van Liechtenstein t0teen afzonderljk
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prinadom verheven had.Eenezjljn werd gevormd doorPhili
pp .
è2rJ:-l,
:,geborenin 1664,
overleden in.1704,en doorzjneafstammelingen.Toen in 1748 de stam van AntonFlprl s
uitstierf,erfde zjn neef,een zoon van TAili
pp frldpll:,nameljk Jose
ph Y ezcedlg?
zlFlorezlz, de hervormer der artillerie in Oostenrjkj al de goederen van het Huisjdie na
zjn kinderloos overljden :1772)werden toegekend aan dezonen van zjn broeder Ema%lF!!nameljk aan IkanzJpdeAen KarlWprromàns(f 1789),diebeiden de stichterswerden van thansnogbloejendeljnen,vanwelke

groote verscheidenheid opmerkt. Men heeft

Ouder- en kinder-, broedep en zusterliefde

huweljksliefde,vaderlandsllefde en liefdeJegens hetvolk.Liefde kan zich voortsuitstrekken t0t kunst en wetenschap en t0tdieverhevene magten,van welke de m ensch zich af-

hankeljk gevoelt. Zeer verschillend van die
edeleenverheveneliefdeisdezinneljkeliefde,
welke hoofdzakeljk op een ingeschapen aandrift berust;zj is echter, evenals ziel en
ligchaam ,met dehoogereliefdeophetnaauwgt

verbonden, zoodat zj elkander versterken.

Liefde,metachtingvereenigd,vormtdevriendschap.Degraadvanliefdekanzeerverschillend
wezen,- van eenevlugtigetoegenegenheidaf
dezeljn isJohann 11,geboren den sden Oc- t0teene gehechtheid t0e,welkezicht0tiedere
opofering fen behoeve van hetgeliefde v00rtobe!1840.
Lled, in het Fransch cl
tanson en in het werp in staatgevoelt.De reinste liefdeisdie
Italiaansch cangone,is denaam van eenelyri- Jegenswaarheid en deugd,-.deverhevenste
rische dichtsoort,zich kenm erkend als oogen- die, welke met de grootste zelfvexloochening
de oudste in hetbezit is van hetvorstendom
Liechtenstein. Het tegenwoordig hoofd van

blikkeljke gevoels-uiting van den dichterin zich zelfs t0t den vjand uitstrekt.Liefde is
aesthetischen vorm.Zj werktdusregtstreeks de weldadigste magt in demaatschappj,en
op hetgevoelen slechtsmiddelljkop dever- wanneermen aan de'Jeugdliefdeinprentvoor
beelding.De toon van hetlied wordtgestemd
door het verlangen naar een vurig gewenscht
voorregt, door het genot van een verkregen
heil of van een geluk dat enkelin de verbeelding bestaat. In den vorm moethetlied

doorgeljkmatigecot
lpletten geschiktzjnvoor
zang. Daaz'
enboven dient het een volledig
denkbeeldte bevatten,vloejend van maaten
welluidendvantaalwezen.- Menonderstheidt
geesteljke en wereldljke liederen.Heteerste
isbestemd vopr de openbareofhuiseljkegodsdienstoefbning en bevat eene uitstortinq van
het godsdienstig gevoel. Men heefter ln de
Psalmen der Hebreeuwsehe oudheid en in

al wat goed en schoon, waar en heilig id,
zal men een geslacht der toekomst vormen,
dat alle stelselmatige leerbegrippen der gods-

dienstige partjen a1snutteloozen ballastover

boL
orl
jef
we
rpt.
de(De).Onderdezen naam vermelden
wi
.j
:

Johan de ZJçC#:,een dapperllederlanlsch
zeeheld.llj Nverd geboren te Ilotterdaratusschen 1625 en 1630 en zag zich in 1653 bevorderd tot scheepskapitein,in 1655totschout-

bj-nacht, en in 1666 t0t vice-admiraal van
Holland en W est-Friesland.Hj onderscheidde
zich in 8 zware geveehten en sneuvelde den

vele kerkeljke bl
lndels van lateren tjd.Het zlsten Augustus1673 in den zeeslag bjKjkwereldljk lied telt een grootaantalsoorten duin.In de groote Kerk teRotterdam verheft
naar gelang der verschillende onderwerpen; zich een praalgrafterzjnereer.- Zjnbroeder
men heeft w iege-, kinder-, school-, minne-, Cornel
iswoonde alskayitein terzeeden togt
drink-,krjgs-,dans-,volksliederen enz.Van naar Chattam bj;- dlens zoon Etertvergedezelaatstennoemen wj in ?nsVaderlandhet zelde in 1688 W Lll- II1 naarEngeland,0nnW ilhelmus'' en rW ien Nem
erlandsch bloed''. derscheidde zich bj LaHogue (1692)en bj
Tot onze minnellederen behooren vooralde St.Marti
n (1699),nam alskapitein zjn ontzangerige voortbrengselen van Hoe'
ten vele slag,en overleed in 1724. Pider,de zoon
andere in liedeboeken ofzoogenaam de rM ops- van Joltan,w asin 1673kapitein,dochstrandde
Jes.''Vocrtrefreljk zjn voortsdeminneliede- in 1681 met zjn schip rDeW assenaar''bj
ren van Petrarca,dekrjgsliederenvan Körner, het eiland Minorca, en kwam daarbj om het
de chansonsvan Bnrangeren dekinderliederen leven.
van Goerernenr. De schoonheid van een licd
Jan de ZCe/'
#:,een Nederlandsch schrjver.
wordtongemeenverhoogddooreeneeenvoudige Hj werd geboren te Amsterdam den 25sten
en gepaste melodie.W ordteen treFendlied op Detember 1814,studeerde aldaar aan het seeene schoone melodie fraaigezongen,dan is minarium derDoopsgezinden,en werdin 1837

hetJuistgescbikt,om deteederstesnarenvan predikant, welke betrekking hj t0t1839 te
W oudsend en tot 1846 te Zutfen bekleedde.
'smsnschen gevoeltedoen trillen.
Llefde is een streelend gevoel, waarmede Daarnanam hj zjn Ontslag,om terbevordede mensch zoodanig t0teen bepaald voorwerp dering van zjne mystieke rigting onderhet
getrokken wordt,dat hetverliesvan ditlaat- volk werkzaam tewezen en tevensa1sschrjste hem smarteljk valt.Deliefdestrektzich verop tetreden.In 1865ging hj naarL0nniet alleen uitt0t bezielde,maar 00k t0t0n- den,waarhj werkzaam wasvoordeEngelbezielde voorwerpen.Ishetvoorwerpbezield, sche pers,maar keerde in 1868'naarzjne
dan berustde liefdehoofdzakeljk op hetge- geboorteplaats terug, waar hj den 6den Devoel van bevrediging bj het geesteljk ver- cember 1869 overleed. Hj schreef: pclalerg
kee: metdat voorwerp,alsmede op de Over- van bjbelschevrouwen uithetaartsvaderljk
eenstemming van gevoelen en gezindheden. tjdperk (1842)''
,- pviergodsdienstigeliedeDe bronnen derliefdezjn zeerverschillend, ren (1843)', - sGevaar! gevaar! en geen
zoodat men 00k in den M rd der liefde eene

vrede! Een woord tot de slapenden en in
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ig behaarden stengelen oneven gevinde blaslaap jewiegden (1844)'',- pDediligenceof 1de
ren,w ier kleinere bl
de rels naar de stad dererfenis(1845):: aadjesrondenpuntiy,
wier grootere gesteeld en m eer langwerplg

rZjtrj aan boord,geen nood!geennood!

(1848)',- pDe menseh en de dieren (1846, zjn.De bessen,meteen waterachtig sap ge2dedruk 1847)'',- pAlgemeenegeschiedenis vuld,hebben eenefraajepurper-ofeenelichtvoorhet volk van het standpunt des Christe- gele kleur. Zj hebben een el
'genaardigen bjljken geloofs beschouwd (1849)'',- pschets smaak en worden om die reden in de warm e
der algemeene gescliiedenis voor de scholen

gewesten van Amerika, in W est-lndië? in

(1849)'' - pDe verteller (12 stukjesl''
,DNathan de kajuitsjongen (1849)'',- pzangstukjesvoorscholen enhuisgezinnen (1849)'',
manak voor hart en huis(1850)''pAl
De gevangenneming en bevrjding van 4r.
Giacinto(1850)'',- pDemagtvandensterkste.
Een bladzjdeuithetleven vanden zendeling
F. Klose (1852)'' - rDe plaatsvervanger of
de togtnaarde steengroeven (1859)''-- plle
vlugteling enz. (1851)':,- ,De bedelknaap
enz.(1865)':,- rDejeugdigeplantenkundige
en de zangeres(1865)'', rDejonge Samaritaanscheenz.(
865)''
pDejongescheeps,
.1
timmerman (1865)'''- ,3;tDe rotsdermoeder
en dedriejongen (1865),- rDeSavoyaard
en de aartsblsschop enz. (1865)''
, - pDe

Frankrjk, Spanje,Portùgalen Italië vooral

zwarte ziel en
de blanke huid

t0thet bereiden van sausen gebruikt. Dit ge-

was is afkomstig uitPeru.W j geven daarvan eene afbeelding in bjgaandefguur,nameljk in a een tak meteen blad op de helft
dernatuurljkegrootte,- inbeenerjpevrucht
en in c eene doorsnede van deze, beide op

1/s der natuurljke grootte, - in d een

doorgesneden zaad op drievoudige groottej
en in e een helm knop op 4-voudige grootte.

Liefdemaaltkden of ayapen, van het

Grieksche woord àyâa'
q (broederliefde),werden in de oudste Christeljke gemeenten ge-

houden ter versterking van den band der
onderlinge liefde.Doorgaansleverdenderjken
er de benoodigde spjzen, terwjldebehoeftigenerkosteloos
aan deelnamen.

'

Gewoonljk ook
werden zj voor-

(1865)''- rEen

c0rrect0r(1865)''

*

aDamaskusen
eenige andere

afgegaaan of ge-

-

/

verhalen(1866),'1
-

@ . 'j ,'

pDe geschie-

...

denis van den

tjdschriften.

Liefde-appels (Lycopersicum

.

-gfds is een gew asjhetwelk tot
debessendragende afdeeling der
Solaneën behoort. D e kelk
van dit geslacht
is5-ofm eerdee-
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De liefde-appel(Z.escnlentltm.)

aan de armen

deden uitdeelen.
Opdekerkvergadering te Laodi-

céa (363) werd
dan ook verboden, dergeljke
maaltjden in de
kerken te houden,en 30Jaren
later waren zj

lig metspits-lancetvormige,overbljvendeslip- in de W estersche Kerk nagenoeg geheel verpe
n,- de bloemkroon Tadvormiq meteven dwenen,terwjlzj in de Oostersche bleven
zoovele 3-hoekig-lancetvormige sllppen. Een vogrtduren t0t aan het jaar 692,toen zj
dergeljk aantal meeldraden ontwaart men door de kerkvergadering te Constantinopel
in de bloembuis. De helmdraden zjn breed werden afgeschaft.Do0rde Hernhutters zjn
en kort,de helmknoppen lang,aan elkaârge- zj later in zeereenvoudigen vorm hersteld,
hechten overlanggopenspringend.Hetvrucht- doordien deze brood en thee aanbieden in de
beginselis2-,3-ot'meerhokkig,de draadvor- bidzaal.

migestjlvan eenstompenstempelvoorzien,en

Liegnitz, de hoofdstad van een evenzoo

de bes rondachtig, zamengedrukt en 2-,3-of genoemd regéringsdistrict in de Pruissische
meerhokkig.De zaden zjn niervormig en in provincie Silézië, niet ver van het vereenieene vruchtenbrj gelegen.De liefde-appelis gingspuntvan deSchwarzwassermetdeKatzeen éénlarig gewas meteen dikken,borste- bachj in een bevallig oord gelegen,teltruim
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23000 inw oners.M en heeft er eeneridder-académie met boekerj en muséa, door keizer
Josepk I in 1708 gesticht, maar in'1810 in
een gymnasium veorden aanzienljken stand
herschapen,een evangelisch gymnasium,eene
njverheidsschool, eene hoogere burgerschool
voormeisjes,een instituutvoor doofstommen
enz. De lerkwaardigste openbare gebûuwen

Lierdicht (Het)ontleent zjn naam aan

het muziek-instrument,waarmede de Grieken
de voordragtvan zulkegedichten begeleidden.
Het omvat de dithyramben, de hymne, het

lied,de ode,de rei(in hettreurspel)enz.,
en drukternstigegewaarwordingen uitin ver-

heven-dichterljke vormen. Het verliestzich

geenszins in beschrjvingen, maar geeft den

zjn: het Koninkljk slot,het raadhuismet lndruk terug,.d00r eenig voorwerp ofeenige

eene vez*zameling van Oude wapens, de gebeurtenis op hetgevoelvan den dichteygeschouwburg en het stationsgebouw van den maakt.
spoorweg.Voortsvindtmen eronderscheidene
Liernur (Alexander), een verdiensteljk
kerken, alsm ede het instituut van M inntoli Nederlandsch teekenaar en graveur, gébo-

met talrjke modellen van zaken van njver- ren in den Haag den l7den Februarj 1770,
he
id enz. Er bast:an lakenfabrieken, looje- betoonde reeds vroeg lust en aanleg voor de
@*
rgen, tabakskerverjen, eene suikerkokertj schilderkunst,zoodathj bj deteeken-acadé-

enz., en m en legt er zich in de voorsteden mie de gouden m edaille behaalde en in 1794
vooral t0e op den verbouw van groenten, :aet eene toelage van W illem T'
rnaar Rome
terwjler eene aanzienljl
te graan- en vee- vertrok.Destaatkundigeomstaildighedenn00dmarkt bestaat.- Het arrondissem ent Lieg- zaakten henz t0t een spoedi
gen teruqkeer.
nitzteltop bjna12 (D gepgr.mj1omstreeks Daarna vervaardigde hjprachtigeteekenlngen
75000 inwoners, - en het regéringsdistrict naar schilderjep van Otto F'cezll:,ging in

van dien ùaam 0I!nagenoeg 251 (
a geogr.
mjleen millioen zlelen.
Lier isde naam van een besnaard muziekinstrument,reeds bj de ouden in gebruik,
zoodat men haar afkomstig rekent van den

1er
d
80t1igtnal
aatreeke
Panl
rjnge
s,naliwa
aree
hdhei
j we
eagt
rom,teeern
n ger
dd
br
wjlhj vervolgensin 0nsVaderland de graveernaaldterhand nam.Hj overleed teAmsterdam den 12den october 1815.- 00k ver-

Egyptischen Hermes(Mercurius).Zj hadaan- melden rd onder dezen naam den uitvinder
Yankeljk slechts 3 snaren,waaraan Hermes vanhetL%ernur-stelsel,diezichinonzentjddoor

ofvolgens anderen Apollo eene 4detoevoegde, den pneum atischen afvoer van faecaliën ver-

terwjlhetsnarentalzich vervolgens.t0t7en
eindeljk t0t 11 uitbreidde.Zj onderscheidde
zich vandeciter(kithara)dooreensehildpadvorm igen klankbodem en een minderkrommen
vorp ; men hield haar bj het bespelen lusschen de knieën en zj gaf een l
trachtigen
toon.Vap geheelanderen aard is de D'
uitsclte
lier (lyrarustica),een speeltuig uitden aanvang der 14de eeuw , doeh thans nagenoeg

verdwenen. Zj bestaat uit eene langwerpige
hotlten kast met4 snaren,van welke 2 door

middelvan toetsen,buiten de kastgeylaatst,
verkortkunnen worden,terwjldebelde andere steeds denzelfden toon voortbrengen.De
snaren worden in bew eging gebragt door de

omdraajing van een er langs wrtv
'end,met
colophonium bestreken rad.Eene halve eeuw
geleden zag men 0ok in ons land nog wel
eens een liereman met het nietonaangenaa'
m

klinkendinstrumentbj dedeur.- Dennaam
van lieren geeftmenvoortsaan sommigejzeren windtoestellen bj sluizen en bruggen t0t
hetophalen van schermen,schotbalken enz.

dienjteljk maakt.
Llervogel (Menura superbaDavLesjisde

naam van een vogel,dietotde ordederZangvogels of Muschac.htigen behoort en met de
geslachten Pitta en Qrlolus vermaagschapt

scbjnttewezen.Hjheefteenprachtigepstaart
in den vorm vanV neGriekschelier;hetmannetje nameljk bezit 12 zeersmallestaartvederen, die 1 Ned.palm lang zjn,alsmede 2
binnenwaartsen 2 buitenwaartsgebojenevederen,welke debuitenzjdenderllerultmaken.
Hetwjflemistdatsieraad.Deliervogelheeft
de kroottevaneenekleinehen,een langenhals,
hooge pooten en eenebruinekleur.Hjbewoont
de bosse,hen van Nieuw-llolland en is zeer
schuF.
Lles (De)noemtmen datgedeeltederbuikstreek,hetwelk onmiddelljk boven hetdjbeçn
gelegen is,qrenzende aan de groef,welke
door eene bulging van het djbeen ontstaat.
Liesbreuken komen,vooralbj kinderen,dikwjls voor.

Lievenheersbeestjes, zie Coecotellidae.

Lievens. Onder dezen naam vermelden
Delier- nameljk volgensdefabelleerdie
van Orpâews- isvoortseen sterrebûeldnabj Wj:
den melkweg, niet ver van het punt,waar
Jan OfJohannesZltw.
s,gesyroten uiteen
deze zich verdeelt.Het staatten oosten van Gentsch geslacht en een verdlensteljk godHércules en ten westen van de Zwaan,be- geleerde.Hj werd geboren te Dendermonde
staat uit 21 sterren en is kenbaar aan eene omstreekshetJaar 1546,studeerdeteLeuven

ster van de eerste grootte, W ega genaamd. in de letteren en de godgeleerdheid en verVoorts bevat dit sterrebeeld eenige dubbel- kreeg weldra eene praebende.Hj was zeer
sterren en een ongemeen fraajen nevelring. bevrlend met Q andere geleerden, nameljk
Léer is eindeljk de naam van eene stad in Wl'llem Cczlfer'lld en Andrlas &AoJ. Voorts
de Belgische provincie Antwerpen en aan de volbragt hj eene reis naar Rome,kwam er
Nethe. Zj telt ruim 15000 zielen en bezit in kennis met uitstekende m annen en hield

onderscheidenekant-,zjde-enkatoenfabrieken. zich bezig methetvergeljken van Grieksche
Ook worden ervelekrankzinnigen in de kost handschriften in de Vaticaansche boekerj en
hesteed.
elders. 00k was hj de cardinalen Will-

LIEVENS- LIGNE.
Mrlet en Antoniws OJN-/'
J behulpzaam bj door deze veranderd worden.Debewerktuigde
hunnen arbeid over de Septuagint.Naarzjn ligchamen splitstmen in bezielde en onbezielde
vaderland teruggekeerd, zette hj zjne stu- (dieren en planten).De leerderligchamen is
diën te Antwerpen voort, en Overleed den gedeelteljk al
gemeene natuurkunde, welke
13den Januarj 1599.Hj leverdeuitgavenvan hunne algem eene eigenschappen gadeslaat,
onderscheidene werken; men heet nameljk deels bjpondere, zooals sterre-, delfstof-,
van hem :,D.GregoriiNysseniartistitisliber kruid- en aardkunde,- en gedeelteljkphy-

devirqinitate(1574)'',- pD.JoannisChrysos- dipltwitscFle, zooals de leer van 's menschen

tomillberdevirginitate (1575)'',- ppanegy- ligchaam (eendeelderanthropologieofmenschriciveteres(1599)'',- pB.TheodoriStuditae: kunde).
abbatis et confessoris, sermones catecheticl
Ligdagen,zie Clterte
partq.
Ligne (De)is de naam van een oud en
CXXXIV etc.(1602)/'
,enz.
Jan fzld'
p:lq
:,eenverdiensteljkNederlandsch aanzienljk Belgisch geslac,
ht, welksvoorvaschilder. Hj werd geboren te Leiden den derljk kasteelzich ln Henegouwen verheft.
24sten October 1607,ontving Onderwjsin de Herbrand, een afstammeiing der souvereine
kunst van Joris Versehoten en van Peter graven van den Elzas,kwam in 1090 in H e.ZJ,
:JZZIt- , trachtte de manier van Rembrandt negouwen en trad er in het huweljk met
zich eigen te maken en vervaardigde fraaje H ermingarde,dezustervan Diedeeik rlzlLenze
portretten.Hj schilderdein Engeland dievan en aanvaarddeden naam van deLiyny.Eeuwen
den Koning, van de Koningin en van vele lang had ditgeslacht riddersvan hetGulden
aanzienljken. Na verloop van 3 Jaren keerde Vlies onder zi
jneleden,terwjlhetzich verhj terug envestigdezichteAntwerpen,waar m aagschaptem etde edelstetàmiliën deslands.
hj een aantalstukken leverde aan kerken, Ook werden aan datgeslacht door deKeizers
kloosters en particulieren.In 1640 werd hem Van Duitschland eeretitels en voorregten toeDe meest beroem de der leden van
do
regdéerninp
nesrva
n
ranljdeenenhevterve
vorlva
geanrsdd
oeonr gekend.
dit geslac,ht is voorzeker:
eor
gri
d
st
adOLe
ig

vaneenigeschilderjenOpgedragen.Vàorlaatstgepoemde leverde hj: pDe zelfbeheersching
van Scipio Africanus''. In dienzelfden tjd
schilderde hj een schoorsteenstuk voor de
burgemeesterskamer van het stadhuis (thans
hetpaleis)teAmsterdam ,voorstellende:pFa-

Cltarles Jbd@F
l,prinsde.
fz/pe,diet0teen
a1sgeestig schrjverbekend maakte,Hj werd
geboren te Brussel den lzden M ei1735.Zjn

hoogen militairen rang Opklom en zich tevens
vader en grootvader hadden den rang van

veldmaarschalk verkregen,en 00k hj trad in
zich in den Zevenjarigen O0rl0g.Na den slag
bj Hochkirts
h werd hj kolonel,en in 1771
zag hj zich bevorderd t0tluitenant-generaal.
In den BejerschenSuccessie-oorlogvoerdehj
onder Loudon bevel Over de voorhoede.Na
het sluiten van den vrede deed hj eene reis
door ltalië, Zwitserland en Frankl.
jk,werd
aan de vorsteljke hoven metonderscheiding

bius Maximus a1s afgezant van den Senaat 1752 in Oosterjksche diensten onderscheidde

van Rome t0t zjn zoon,den consul,in het
leger gezonden''. Tot zjne beste portretten

behooren die van de ./fxkyfdr, Tromp en Vondel. O0k in buitenlandsche muséa vindt men

vele stukken van zjnehand.Eindeljk heeft
hj een groot aantal etsen nagelaten,in den
trant van Rembeandtbew erkt.

Lieve-vrouw en-bedstrooj zie R'
awkrli#.

ontvangen,en knoopte betrekkingen aan met

a,Voltaive,.JZIIAtVPd,FrederikdeGroote
Ligchaam (Een)noemtmendatgene,wat Ronssea'
naar alle kanten isuitgebreidof'bepaaldegren- enz. Als gezantte Petersburg verwierfhj in
.

zen heeft. In de meetkunde geeftm en den
naam van ligchaam aan de bepaalde ruimten

hooge m ate de gunst van Catharin,x ./'
T,die
hem met den titel van Russisch veldmaarzelven, zonder daarbj te letten Op de stof; schalk en m et een landgoed in de Krim bezj kunnenalzoobinnen feneOfkrommerIck- giftigde. Keizer Joseph schonk hem in 1788
ken besloten zjn.T0teerstbedoelde behooren de waardigheid van grootmeesterderartillerie
de prima's eq pyramiden,- t0tlaatstgemel- en xond hem naar prins Potemkin,Om dezen
den de bollen en den elleptische sphaeroïde. ter zjdete staan bj debelegeringvanOcza-

Daarenboven zjn er ligchamen,door beide kow. Met roefn nam hj deelaan debelegesoorten van vlakken begrensd, zooals cylin- ring van Belgrado,maar de dood van keizer
ders en kegels.- In de natuurkunde daaren- Joseph maakte een einde aan zjne militaire
tegen noemt men een ligchaam datgene,wat loopbaan.Hoewelhj den opstand der Nedermet zjne kenmerkende eigenschappen de landen Openljk afketlrde,vertrouwde keizer
ruimte vult, alzoo een stoFeljk voorwerp. Leopold hem niet volkomen,te m inderomdat
Men verdeelt er de ligchamen in raste en zjn Oudste zoon dezjdederPatriottengekonloelbarej en deze laatste in droprormiy en zen had.Nadathjdienzoonden14denSeptemin veerkraelttig,vloeibare (bjv. lucht).Bj de ber1792gedurendedenveldtogtderVerbondene
vaste onderscheidtm en hardeen zaeltte,brooze Mogendheden in Champagne verloren had!
en reerkraa tige. Voorts verdeelt men de lig- zag hj zelfzieh,bjdeveroveringvanBelgib
chamen in bewerktniyde of zoodanige,welke doorde Franschen,van alzjne goederen bedoor inw endige k'achthet vermogen hebben roofk
l.Nubesteeddehjalzjlzledigen tjdaan
letterkundigen arbeid,doc,h in 1807 benoemde
keizer Frans hem t0t bevelhebber der garde
flù#d, welke doorophooping aan debuiten- en in 1808 t0t veldmaarschalk, zonder hem
sjde door mechanischekrachten ontstaan en evenwelmet een kommandotebelasten.Toen

om zich te ontw ikkelen,in stand te houden
en te vermenigvuldigen,
en in onbewerk-
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Napoleon in 1803 hetbeslag ophief,op zjne Quatre-Bras, om elke ondersteuning van de
goederen gelegd,droeghjzjneregten op aan Pruissen door de Engelschen te verhinderen.
zjn zoon Lodewqk Lamoraal(f 10Mei1813). Erlon moest zich voorts met het eerste korps
Van hetDuitsche rjkontving hj t0tschade- achter hen,bj Frasnes, plaatsen, om naar
loosstelling de voormalige abdj Edelstetten, omstandigheden hem te ondersteunen of het
welke hj in 1804 aan prins Msterhazy ver- Pruissische leger te helpen bestrjden.Den

kocht.VoortswoondehjhetCongrèsteW ee- 16den Junjeersttegen10uurbegon Napoleon
nen bj en overleedaldaarden l3denDecem- zjne strjdkrachten te regelen,doch deaanber 1814.Onder den titel:pMélangesmilitai- val w erd n0g 5 uren vertraagd, 'tgeen niet

res,littéraires et sentimentaires (1795- 1811, weinig medewerktet0tde nederlaag bj W a34dlnl''gafhhj eene verzameling zjnerwer- terloo.Napoleon leed voor de eerste maalaan
ken in het licht, later gevolgd door zjne: eenezekerebesluiteloosheid;- hjvertrouwde,
Oeuvres posthumes (1817, 6 dln)''.Voorts zooals hj zelfverzekerd heeft,nietlanger op
schreefhj:pviedu prince EugènedeSavoie zjn voorspoed. Omstreeks te half vier des
(1809)',- pLettres (1812, 2 d1n)'',- en namiddagsnam deslag een aanvang.Terwjl
Philosophie du Catholicismeavec une préface Gronchy metdekavallerie den linker vleugel
der Pruissen bezig hiel4,deed Vandzmmeeen
parPh.Marheineke (1816)''
.
Het tegenwoordig hoofd van het geslacht aanvalop het dorp St. Amand,hetwelk bj
isEwgèneZ- eclI'
ranLoisCFzcrledde.
Lkzde, herhaling veroverd en verloren werd en ten
p8
2
ri
n
s
v
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l
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n
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n
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g
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n
den slotte gedeelteljk in handen der Franschen
sten Januarj 1804.Hj ls dekleinzoon van bleef.Nietminder hardnekkig vqrdedigden de
den voorgaande,en toen België zich van H01- Pruissen hetdorp Ligny tegen G'
erard,zoodat
land afscheidde, waren er die hem op den Napoleon te 5 uur de gardes derwaarts liet

Belgischen troon wilden plaatsen. Hi
j WaS oprukken.Doch 00k nu #ng een kostbare
echternietbjzonderingenomen metdennieu- tjd verloren,omdathj hetkorpsvan Erlon,
wen staatvan zaken,doöh aanvaarddein 1838
de opdragt, om België te vertegenwoordigen

bj de krooning der koningin van Engeland.
Van 1842 t0t 1848 was hj Belgi8ch gezant
aan het Fransche H0f en in 1848 en 1849
bekleeddehjdiebetrekking aan de Italiaansche Hoven.In 1852 werd hj 1id en weldra
voorzitter van den Belgischen Senaat. Hj
houdt des zomers zjn verbljfop hetprachtige kasteelBel-oeilin Henegouwen,- en is
ook n0g ministervanStaat,OostenrjkschKamerheer en ridder van het Gulden Vlies.Zjn oudste zoonjgeboren den 6denoctober
1824 en gehuwd met eene dochter van den
graaf de Tllleyrc,
l#-Tlg'
kt
lr#, is den 27sten

dat zich in den rug vertoonde,voor Engel-

schen hield.Toen eindeljk degardesLigny
bereikten,juisttoen Blûclter dereservevandaarnaar St.Amand had doen trekken,moes-

ten de Pruissen voor de overmagtwjken.De
kurassiers van Milkand en de rjdendeartillerie veroverden Ligny,en er Nvas eene bres
gemnakt in het Pruissische centrum.Blûa er
spande alle krachten in t0t een wanhopigen
tegenstand en plaatste zelfzich aan hethoofd

der kavallerie, doch zjn paard werd onder
hem gedood en de Franschen snelden den

aanvoerder voorbj, waarna deze door zjn
adjudant Nostitz uit het gedrang geholpen

w erd. Nu nam , door den invallenden nacht
begunstigd, de aftogt een aanvang, niet in
November 1871 overleden.
Ligny,een Belgisch dorp in de provincie de rigting van de Rjn, maar volgens het
Namen, is vermaard door den slag van 16 schrandere plan van Gneisenau naardezjde
Junj 1815.Napoleon was bj het openen van van W ellington, eeno beweging,die den

den veldtogtvan datJaarheteerstopgetrokken tegen Blûnlter.Deze had m et W ellington
vastgesteld,datbjdenaderingderFranschen
het Britsch-Brunswjksch-Nederlandsche leger
zieh bj Quatre-Bras, 2 uur gaans van den

slag bj W aterloobesliste.Napoleon had ç
:00r
zjnvertraagdenM nvalzichvan denvereischten tjd beroofd om het Pruissischelegerte
vernietigen;het w erd niet eens m et kracht

vervolgd. Grouch,
y ontving eerstop den mid-

linker vleugelder Pruissen,z0uconcentréren. dag van den lTden Junj daartoe hetbevel.
Napoleon, die deze bedoeling begreep,had Men was inmiddels het spoor der Pruissen

den 15deù Junj de Pruissische voorhoede bj bjstergeraakten dezekonden reeds2 dagen

Charleroiaangetasten totterugtrekkengedwongen en W ellington in den waan gebragt,datde
Mnvalder hoofdmagt tegen hem gerigtwas,
zoodat de Engelschen op hunne plaats bleven, h0e dringend 00k door Blûcl
ner uitgenoodigd om op te rukken.Eerst tegen mid-

na eene nederlaag, die 20000 man had gekost? eene schitterende overwinning behalen.

Llgozzi (Jac0p0)ofLiyogio,een verdiensteljk Italiaansch schilder,geboren teVerona
in 1543,was een leerling van Paolo Ferozlede
en werd hofschilder en onder-intendant van

dernachtjtoen hj het plan van den Keizer hetmuséum te Florence.Zjnestukkengetuidoorzag, deed W ellington zjne armee naar gen van eene ongemeene vaardigheid In de
Quatre Bras vertrekken.Blûclter had in den behandeling van hetpenseel,vanbevalligheid,
nacht van den 15den op den 16den drie korp- goeden smaak en een waar coloriet.Hj lesen doen bjeenrukken, terwjl dat van ron verde stukken in olieverf,fresco en m iniatuur..
24!00 zich in den 'omtrek v>n Luik bevond. Vooralngemtm en van hem 17 kunstgewrochHj plaatste zich tusschen St.Amand en S0m- ten in het klooster Ognisanti te Florence,
bref en was van voornemen,zich in hetbe- en onderscheidene stukken van zjne hand
zit van deze dorpen ,alsmede van Ligny en zjn door kopergravures en houtsneden algeBry te handhaven. Napoleon zond Ney naar meen bekend geworden.- Zjn neef en leer-

LIGTZINNIQHEID- LIGUE.

33

ling Bartolomlo was een uitstekend vruchten- drik JfT,koning #an Frankrjk,iûhetvonren bloemenschilder en leefde omstreeks het jaar van 1576 op hetpuntstond,om aan de

Jaar1620.
Hugenooten vrt
lheid van godsdiensten staatLigterschip (Een) is een vaartuig,dat kundige regten teverqunnen,maaktehertog

gebruikt wordt om de lading uithet hoofd- Henri de &f
:id: gebrulk van de verbittering
schipovertebrengen naardenw al,wanneerde der R.Katholieken en stichtte den 13den Feondiepte van '
t water niet toelaat, dat het bruarj 1576metdelandsstandenvanPicardië,
h
o
o
f
ds
c
hi
p
di
y
t
genoeg nadertt0tdeplaats, te Péronne vergaderd,eene Ligue,welke de
waar de ladlng gelost en Opgeslagen ofge- herstelling en handhaving der R.Katholieke
boxgen moet worden.llet is uit een Juridisch godsdienst, het behoud der provinc,iale vooroogpunt van de andere schepen in geen op- xegten en in hetalgemeen de beveiliging der

zigtondersc.
heiden;- slechtszjnerafzonderljkebepalingen emtrentdeverdeelingderals
averj beloopen schade tjdens eèn deeldpr
lading zich in het ligterschip bevindt,'t zj
dat ylleen de lading ofalleen 'tligterschip of
beide door een ongevalaverj hèbben gekregen.ZieAverl
j.

leden van het Verbond tegen elke beleediging

ten doel had. Alle heeren en steden zollden
t0tdeellleming uitgenoodigd en de wederBpannigen te vuur en te zwaard vervolgd worden.
De G'
uise's bragten intusschen dit Verbond
enkeluit staatkuudigebelangen t0tstand.Zj
koesterden hetplan,de Protestantscheprinsen
Ligtzinnigheid is de naam eener ge- van den bloede van de troonopvolging uit te
m oedsgesteldheid,dieonsbelettegendreigende sluiten ot'welligt om het regérend vorstengevaren te waken of voldoende middelen aan huisvan dentroonteverwjderen.HendrikIII
te w enden ,om eenig voorgesteld doelte be- gevoelde hetdreigend gevaar en voegde zich

reiken.Zj is eensdeels een gevolg van onna- op den Rjksdagte Blois(6 November1576)
denkendheid, anderdeels van traagheid. Zt bj deLigue,waaropdebul'
geroorlogopnieuw
van x44/
staat tegenover zwaartillendheid, en geljk Ontbl'andde.De hertog '
l,broederdes
.p
deze ontaardt in tobberigheid en zwaarmoe- Konings,overleed den lodenJ
unj1584,eene
digheid,zöi de ligtzinnigheid inzorgeloosheid omstandigheid,diehetuitsterven van hethuis
en roekeloosheid. Aan de hand der verbeel- van Tdois veroorzaakte,zoodat Hendrik 1)l'
z

ding stapt zj met luc,
htigen tred gver alle Navarre (later Hendrik 1V) zjne aanspraak
bezwaren heen, wanneer er slechts de ge- ()p den troon k0n doen gelden.De hertog de
ringste mogeljkheid aanwezig is,datdie be- Gide belegde om die reden eene vexgadexing

zwaren zich niet zullen voordoen,en Onder- der Ligue teJoinville op den 3lsten December
vindt dus vaak al de teleurstellingen eener 1584, alwaar 0ok de koning van Spanjein
alte Optimistische levensbeschouwing.In het het Verbond Opgenom en Nverd. M en besloot
dageljksch leven geett men voortsden naam voor het geval dat H endrik III kinderloos
van ligtzinnig aan dengene,die door woorden Overleed,den half-onnoozelen cardinaalKarel
ofdaden doetbljken,dathj hetnietnaauw van .fpîfzlt?zà, de 001u van Hendrik van Ngneemtm et vaste beginselen en goede zeden. rarre,op den troon te plaatsen.De cardinaal

Ligue, liya ofleay'
ae beteekent in hetal- sdzxeef daArop een manifest,waarin hj zich
gemeen eene tjdeljke verbindtenistdikwjls zelven t0t troonopvolger en de Guise's t0t
wegens zeeruiteenloopende belangen gesloten, luitenant-generaalsdesrjksverklaarde,terwjl
en komt overeen met het thans meer gebrui- hj aan het volk vrjdom van belastingen en
keljke woord alliantieofcoalitie.Totdever- aan het Parlement de herstelling van zjn
bindtenissen,onderden naam vanliy'
aebekend, vroeger gezag beloofde.De magt dezer Ligue
behoort die tusschen paus Julins, keizer werd weldra zûo gevaarljk voox het'
Hof.dat
Mazimiliaan J? koning Lodewljk XII van Hendmik III en zjne moeder, Catarina #ei
Frankrjk, konlng Ikrdinand van Aragon en M edici,den Cden Junj 1585 te Nemours eene

onderscheideneItaliaanschevorsten,inDecem- overeenkomst sloteu,volgens welke zj zith
ber 1508 te Cambray t0tstand gebragt m et bj de Ligue voegden en de Protestanten aan
het oogmerk om Venetië ten valte brengen. hun lot overlieten.Terwjlnu deburgeroorlog
W egens de vorderingen,door Lodewj;k X1I op nieuw uitbarstte,stiehtte eèn buxyer?.Poin Italië gemaakt, werd echter de Paus be- clteblond genaamd en een lid dergrooteLlgue

vreesd, zoodat hj in 1510 terugtrad en in te Parjsde Ligue derZestien (naardezestien,
1511 in hetbelang derKerk eene Liga santa wjken der stad),waardoor hj het volk wist
sloot,om de Franschen uitItaliëteverdrjven. op te winden en de boofdstad in Mei 1588
Bj ditverbond tusschen den Paus,deZwit- in opstand bragttegen den Koning.Dezesloot
sers, de republiek Venetië en Ferdinand van we1 is waar den 19den Julj met de Ligue
Aragon voegde zich 0ok Hendeik VII1,koning

een verdrag,volgens hetwelk debondgenooten

va
n Enyeland,en eindeljk zelfsdeKeizer.- den naam van Union aannamen, doch de
Nadatln 1531 de voornaamste Protestantsche staatsmagt bleefin de handen der Gyise'.%en
hlorsten t0t beveiliging der Hervorming het op den Rjksdag teBloishaddendevoorstanSchmalkaldisch verbond gesloten hadden,vereenigden zich de,R.Katholieke Mogendheden
van Dtlitschland in 1538 te Niirnberg toteen

Heilig Verbond (Liga santa), om de ware
Christeltjke godsdienst in stand te houden.
Betjeren stond aan hethoottlvan ditverbond,
hetwelk slechtsweinig uitrigtte.- Tgen KenX.

ders der Liglle de meerderheid.Hendrik III
poogde zich nu te redden door het doen 0mbrengen van den cardinaal en den hertog de
G'
i ye,doch de Ligue der Zestien rieptoende
hoofdstad te wapen en w eigerde gehoorzaam heid aan den Koning. Toen Xendrik ITr
na den dtlod van Henkik fJf aanspraak
3
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maakte op den troon,benoemde de Raad der

Union,te Parjs gevestigd,den broederder
vermoorde Gniseb
.
n,den hertog van Mayenne,
t0tluitenant-generaaldes rjks en t0tbevelhebber van de legermagt der Ligue.De verdeeldheid der partjen,detraagheid van den
Hertog en de doortastende werkzaamheid des
Koningsdeden echterde nederlaag ljden aan
de zaak der m agtige Ligue.Daar de Koning
van Spanje het beschermheersehap van het
Verbond en welligt de kroon van Frankrjk
begeerde,besloot de hertog van M ayenne,den
gevangen cardina>l van -/tllr?pozlalsKarel X

lange stelen alleenstaande oft0teen tros vereenigde gele bloemen, waaronder zich verscheidenesierplanten bevinden,zooals L.crlieoides Dee.uitOost-lndië?- L.q
silirïco Cass.

uitSiberië,Bohemen?Hongarje en dePyreneën, - en L. dzeczpdl Fi.
scFz. et M ey. uit
Siberië.
Liguori (Alfonso Maria de),de stiehter
van deordederLiguorianenofRedemptoristen,
den 26sten September 1696 te Napels geboren,

wjddezich aanvankeljk aan deregtsgeleerd-

heid, daarna aan de Godgeleerdheid,ontving

den 3lsten Augustus1722 de priesterwjding,
t0tkoning van Frankrjk uitt,
eroepen.Doch verbond zich metde geloofspropagandate Nade Hertog verloor den 14denMaart1590 bj pels en stichtte in 1732 te Villa Scala met
Ivry 10000 man en al zjn geschut) en nu goedkeuring van den Paus eene kloosterverwas, hoewel paus Gregori'
as X1V zich voor eeniging, wier leden zich van de Orde van
de Ligue verklaarde, elke tegenstand tegen den Verlosser (Redentore),Redemptoristen of

Hendrik1F onmogeljk.NadatdezetochinJulj Liguorianen noemden.Zjstelden zich vooral
1593 t0t de R. Katholieke godsdienst was debevorderingvanhetvolksondqrwjst0ttaak.
overgqgaanyopende Parjs hem de poorten Jn hetjaar 1762 werd Iuig'
uoribissehop van
het eene 1id na hetandere verliet den Bond. Santa Agata deiGote in de provinde Princi-

Eindeljk werd de Koning 00k van den ban yato Ulteriore,maar in 1775 begafhj zich
ontheven,en zelfs de hertog van M ayenne0n- ln afzondering naar de door hem gestichte
congregatie te Nocera deiPagani,waar hj
derwierp zich in 1596 aan zjn gezag.
O0k in Duitschland ontstond kort daarna den lsten Augustus 1787 overleed.Den 26sten

eeneligue.(leweldenarjen,in1607tennadeele Mei1839 werd hjheilig verklaard.Vanzjne
van de vrje rjksstad Donauwörth gepleegd, geschriften vermelden wj:r'
fheoloriamoralis
en andere schennissen van het verdrag van (1755,2d1
n)'', plnstitutiocatechetlca(1;68)''j
Passau bewogendevoornaamsteProtestantsche
olicus(1782)':, pveritàdella
pHomo apost
Vorsten van Duitschland den 4den Mei 1608 ;de(1784,2dln)'', plstoriadituttel'eresie
te Ahausen, eene plaats t0t Ansbach behoa- (1773, 3 dln)'', en rvittorie deimartiri
rende,een verbond te sluiten t0tverdediging (17
L74,2 dln)''.
Van hun geloof en van hun grondgebied,
lguriö is het land der Liguriërs, een
een verbond,hetwelk voor'toverigezichniet volk, van welks afkomst wj niets anders
vjandig gedragen z0u tegen den Keizer. weten,dan datzj noch t0tdeIberiërsnoch
KeurvorstI'redenik F'van de Pfalz werdlater t0t de Celten behoorden.De Liguriërs,in een
a1shethoofd van dezevereenigi
npbesehouwd. aantal kleine stamm en verdeeld,w oonden in
Daarenboven sloten de R.Kathollqkestanden, Ouden tjd in hetzuiden van Galliëen in het

vooraldebisschoppen van W iirzburg enAugs- noorden van Italië, van de M iddellandsehe
burg, Constanz, Regensburg, de proost van Zee tot diep in het binnenland. Ten onsten
Ellwangen en Leopold 'pJzlStiermarken desge- van de Rhônebedreigden Ligurischestammen,
ljkseen verbond,aan welks hoofd zich her- vooraldie der SalyersofSalluviërs,geruimen

tog (laterkeurvorst)M aœimiliaan'
t
lt
wlBel
jeren tjd de Massiliërs (inwoners van Marseille),
plaatste.D eze Heilige Liglze,bestemd om de totdat zj in 125 vöör Chr.doorde Romeinen
belangen der R.Katholieke Kerk te bevorde- overwonnen werden, waarna hun land een
ren,teldeeerlang o0k Mainz,Trieren K eulen gedeelte vaneenRom einschw ingewestvorm de.
onder hare leden en werd den loden Julj 1609 In Italië behoorde.het land ten zuiden van
bezNvoren.lloewelhetzTvaard nog lang in de den bovenloop van de P0,waar de Ananen
scheede bleef,wasdezescheidinr in Duitsch- woonden!totLigurië,- en o0k verdernoord-

land de kiem van den Derti:arlgen O0rl0g. waarts,ln Cisalpjnsch Gallië,aan den voet
Eene andere ligue ofeigenljk leaguewas der Cottische Alpen,woonden Liguriërs,terde Engelsche antictvzllcf
z/-îdcpl: ofde vereeni- wjl er zich desgeljks in hetnoorden van

ging t0t afschaëng van hetbeschermend regt Etrurië gevestigd hadden.Deze laatsten,alsop de granen. Zj bestond reeds lang,maar mede de kustbewoners w erden d00r de Rowas in 1841 t0teeneaanzienljke hoogte0p- m einen reedsonderworpentusschendeneersten
gevoerd,heeft in Groot-Brittanjemetkracht en tweeden Punischen O0r10g,maartegen de
en volharding gewerkt en ten slotte haardoel overigen,de bewonersderZee-Alpenen Apenbereikt.Zie onder Anti-elw:llaw-leagne.
njnen,moesten zjn0g eenehalveeeuw strjd
Ligularia Cass.is denaam van een plan- voeren. Als naam van een land ontving Litengeslacht uit de familie der Zaâmgesteld- gurië eerst bepaalde grenzen door A'
ug'
tutus,
bloem igen.H etonderscheidtzich door een ge- die hetnegende gewestvan Italië aldtzsnoemstraald, veelbloemig bloemhoofdle,een klok- de; ditLiguriëgrensde in hetwestenaanNarvoroigen, uit schubben bestaanden kelk, een bonnensisch Gallië metde rivier Varus t'
Var)
naakten,platten vruchtbodem enOngesnavelde, en de Alpen t0taan den Alons Vesulus(Monte
gegroefde,rolronde zaden meteenehaarkroon. Viso), in het noorden aan Transpadaansch

Hetomvat overbljvende planten,die meestal Galliëmetde Pot0taan Placentia(Piacenza),

ia Azië te huis behooren, met groote, op

in hetoosten aan Cispadaansch Gallië met een

35

LIGURIZ-LIJ.

tak der Apennjnen en aan Etrurië met de door een senaatsbesluit van 16 Vendémiaire
rivier Macra, en in het zuiden aan de Zee. van hetJaa'
rXIV bevestigd. De Golf'
pf
zl
Dâârhadmen desteden Nieaea(Nizza),P0r- Genua wordt 00k wel bestempeld met den
tus HereulisAlol
xoec.
i(M0nac0)en Genua,en naam van Liyurische Zee.
in het binnenland Dertona (T0rt0na),Aquae Ligustervlinder (Sphinx ligustri L.),
Statiellortlm (Acqtli), Polentia (Pollenza)en een insect van de orde der Schubvleugeligen
Asta (Asti).Debelangrjkstevoortbrengselen (Lepidoptera)en van de afdeeli-lg der avonddes lands waren vee, hout en marmero De vlinders(Crepuscularia),isdenaam vaneen0ninwoners werden beschreven als valsch en

zer grootste vlinders.D erupsislicht-groen en

roofzuchtig,maartevensalsjverig,krachtig
en moedig. Vooralwerden zj vool'dappere
soldaten gehouden:en zj waren a1szoodanig
zeer in aanzien bj de Carthagers,bj welke
zj in den SiciliaanscheneneerstenPt
lnfschen
00r10g voor geld dienden,alsmede later bj

heeft aan weerszjden 7 witte, half paarse
dwarsstrepen en is van Junj t0tSeptember

de Romeinen.
Ligurische R epubliek was de naam

0Itwilgen- en syringenboomen te vinden.D e
vllnder vliegtvan Meit0tJtllj.Zjnevleugels
zjn rondachtig grt
js met een zwartachtig
brninen binnenranden lieht-grjzepunten,de

achtervleugels rozenrood oet zwarte strepen.

Het achterltlt'is afwisselend met rozenroode
van hetgemeenebestGenua (ziealdaar),toen en zwarte,in hetmidden afgebrokene banden

gedurende de Fransche Overheersching in die geteekend.
stad het aristocratiseh bestutll'door een demoLigustrum L.(Liguster)isdenaam van
cratisch vervangen werd.Genua had tjt
lens een plantengeslachtuitdefamiliederOleaceën.
de veroveringen van Bovtapavte in'Italië eene 'Hetonderscheidtzich dooreenbekervprmigen,
stipteonzjdigheid bewaard.Niettemin zagde I-tandigen kelky door eene trechtervormige
l-spletigen rand en 3regéring zich door de bedreigingen van den bloem kroon m et een z
Franschen opperbevelhebbergenoodzaakt,m et hoakige slippen,dool'2 in de keelingeplante
dezen den 6denJunj 1797eeneOvereenkomst meeldraden,dool'een z-hokkigvruehtbeginsel,
te sluiten,volgens w elke er eene nieuwe,Op door een dikken,draadvormigen stam perm et
de leest der Fransohe geschoeide staatsre- een langw erpigen, z-puntigen stempel, en
geling zou w orden ingevoerd.D e vernieuwde door eene éên- Oftweehokkige besmet 1 t0t
Staat ontving, als gelegen Op hetgebied der 4 zaden.D e yewone D-t
/ZI.
SJ6: (L.vulgare L.4
oudeLiguriërsden
is btj 0ns, maar
meer nOg in het
naam van Ligtl'
rische Republiek.
zuidenvan Elropa
te vinden. Deze
Vrjheid,geljkheid
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geur. D e bessen
een doordenRaad
.
benoem d Direcztln eerst groen
N
en w orden daarna
toire van 5 leden,
è
gesteund door een
zwart,en leveren
eene donkerministérie.Eelt0fen defensief verblaatlwe verfstof.
vlj voxen btveidbond m et FrankDevewone liguster(L.vulgave).
de mf
an van de
rjk verschafte
veiligheid aan de Republiek. In 1802 werd bloemen eene zamentrekkendethee.Hethout

deze staatsregeling gewjzigd; een enkel is hard,taai en wit,en detwjgenzjnzeer

Overheidspersoon metden titel van doge ver- geschikt voor vlechtwerk. Men ziet in bjving het Directoire,en in 1805 gaf de Ligu- gaande figuur in a een bloejenden, en in b

risehe Republiek bj monde van den dogeden een vruchtdragenden tak, beide op i/a der
wensch te kennen,Om in het Fransche Kei- natuurljke grootte, en in ceel
z stamperin
zerrjl
tteworden ingeljtd.Haargebiedwerd den kelk,4-m aa1vergroot.
in 3 departementen verdeeld en de inljving Lij iseen scheepsterm.Wanneer dekoers
3'iI
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een schip een hoek maakt met de wind- aan de Keyk, later aan allen - om hem
rigting, dan heeft het eene 10+ en een 1jF afzonderljk, afgescheiden van den grond,te
Van

gl
jde.De eerste isdie,welke aan den luchtstroom is blootgesteld, - de tweede die,
waarheen hj gaat. W anneer men wenden
wil,draaitmen deroerpen in U,- en men
ziet een schip in Iï/, wanneer men het0nt.
waartaandeljzjdevanhetvaartuig,waarop
men zich bevindt.Zietmen het aan deandere
zjde,dan is hetteberef.Zooveelmogeljk
den voorsteven naar den wind draajen bjv.bj hetlavêren (ziealdaar)- noemtmen
Qeven.
LMfeigenschap iseen milderevorm van
slavernj,ontstaan in de middeneeuwen.De
oude volken kendendeslavernjindenstrengsten vorm : de ljfeigenschap iseen regtstoestand,die 'tmidden houdttusschen slavernj

verkoopen. A11e
'én vol- ofmiddelvrl
je lieden
mogten hem meer bezitten.De doodslag aan
hem Yverd strafbaar: de heer,die denljfeigene mishandelde, moest hem de vrjheid
geven.ln de 14deeeuw wordthetbewustzju
wakker,dathetljibigenschaponregtmatigis,
en vel
e ljfeigenen worden doorhnnneheeren
verheven t0tgrondhoorigen.Devrjheidsbrieven houden de overweglng in:rdatG0d 00rspronkeljk allemenschenvrjgeschapenheeft
en dat het volkenregt later enkele hunner
onder hetJuk der dienstbaarheid heeft gebragt'' en daarom rekenen de heeren het
Deene vrome en Gode welgevallige daad,die

personen vrj te maken''.Derlacquerie''in
Frankrjk en de opstand onderW atTyrolin
en volkomene vrjheid a1smensch en burger. Engeland waren bewegingen,uitgaande van
In de zaiddeneeu#ien bestond in Europa delaagsteklassen dermaatschappj,diehare
veel meer verscheidenheid van regtstoestan- bevrjding en verheëng ten doelhadden;zj
den)dan in de oude en in denieuwegeschie- hebben in veel opzigten haar doel bereikt.
denis.Slechtsbetrekkeljkweinigenwarentoen Al0ra Tvordt saeer en raeer de oorsprong der
maalsvrjemannen;hetmeerendeelderbevol- ljfeigenschap beredeneerd,hareregtmatigheid
king diende eenheerofwascjnsverschuldigd betwjfeld.Depschwabeuspiegel'',hetbekende
van zjnen grond;in beidegevallen had men wetboek der 13de eeuw ,behelstzeercurieuse
een deel van zjne vrjbeid verloren. Maar bewjsvoeringen daaromtrent.Hetvermoeden,
daarom was men n0g geen ljifdgene,want dat Kain een ljfeigene zou geweestzjn,en
tusschen dezen èn de klasse derrrj;e lieden de instelling dusin het oude Testament z0u
stond de breede groep derkoorigen,welke op wortelen,w ordt door anderen verworpen,op
hare beurtuitverschillende,zeertalrjkegroe- grond,dattoch alzjnenakomelingcn in den
pen was zamengesteld.In het laatstdermid- zondvloed omgekomen zjn.Volgensanderen
denequwen kende men echter hoofdzakeljk ligt de oorsprong in onregt en geweld, in
slechts twee soorten van ltoorigelieden.Y00r- armoede en gebrek, en is de instelling van
eerst: de nehatshoori
gen,zj,die zich gesteld hetljfeirenschapin strjdmethetregtsgevoel.
hadden onder de bescherming van eenen heer,
XDe zlel behoort aan G0d,alleen metljf
of wier voorvaderen dit eens hadden gedaan en goed zullen w e onzen H eer dienen''z00
en wier grond aan dezen was overgedragen, spraken ze.De heeren hebben rmit Gewohn-

op voorwaardevan heterfeljk bezitdaarvan
tegen een cjns te zullen behouden en door
er
dedi
te zullen Nvorden
den schatshea
anrver
and
inggd(de
commendatéo,zie
tegen elke
onder Leenstelsel). D e tw eede groep w a's die
der grondhoorigen, die een stuk gronds in
erfeljk gebruik hadden. Deze vormden de

heit' het daartoe gebragt, dat het ljfeigenschap eene regtsinstelling is geworden. De
klasse dçr ljfeigenen vermindertaanmerkeljk
tegen het eind der middeneeuwen. H oew el

zj nietgeheelverdwjnt, wordt zj toch zoo
gen. Terwjl de ljfeigenen zich verhieven,
lu@@ gste der beide klassen;nietoveralhadden daalden de hoorigen eenige sporten op den
ZP dezelfde regten en pligten, maar allen maatschappeljken ladder,zoodatzj elkander
warèn ze gebonden aan de: grond,dien ze m eer en m eer naderden, en in elkander opbewoonden.Hoewel ze a1s persoonljk vri
; gingen. Grondhoorigheid en ljfeigenschap,
werden aangemerkt,waren ze toch niet rol-

-ï/,'zj mogten eigendom hebben, wapens
drayen en anderelieden in dienstnemen.De
ljfelgeneytondbeneden henen k0nslechtstot
hun qtand opklimmen door de vrjmaking,
emœnopatie. De ljfeigene was er nietveel
beter aan t0e,dan een slaaf:hj werd als
eene koopwaar verkocht en verpand.m ogt
niet meteene rri;ehuwen,bezatgeenezelfstandige regten, geen individuëeleigendom ,
en kon docrzjnenheerzelfsligchameljk getuchtigd worden.In zjn toestand,die oorspronkeljk zeerhardwas,werddoordever-

goed als geheelopgenomen in die der hoori-

oorspronkeljk tweezeerverschillendebegrij-

pen,zjnlangzamerhandin hetspraakgebrulk

twee namen geworden voor dezelfde zaak,
waarmede een regtstoestand wordtaangeduid,

waarin men zich niet vrj kan bewegen,en
gedwongen is,om eenen heerte dienen,dien
men niet zelf vrjwillig heeft gekozen,dikwjls onder zelfs zeer drukkende voorwaarden:een toestand dusvan betrekkeljkeonvrjheid.Aldus opgevat is het ljfeigenschap
Zeer lang bl
jven bestaan.In Frapkrjk t0t
de revolutie van 1789l ixl Baden tQt 1713,
ixl Bejeren t0t 1808,ll1 Pruissen t0t1809,
zachting der zeden, ook onder den invloed in Oostenrjk tot1811, in Hohenzollern-sig4er Kerk , allengs verbetering aangobragt, maringon tot 1832, terwtjl het in Rusland
zoodat ook de wetgeving zich methem ging eerst door den tegenwoordigen Keizer, bj
bemoejen. Het regtop den yersoon van den ukase van 3 Maart 1861 is afgeschaft.Het
ljfeigene ging allengs over ln een regt op spreekt van zelf,dat hetljfeigenschap een

zjnen arbeid.Het werd verboden - eerst nadeeligen invloe; heeft uitgeoefen; op het
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m oductief vermogen van de landbouwenëe eindigt,zonder daterdan teruggaveofvoldoeklasse.W aar de mensch wordtgeminacht,in ningvaneenehoofdsom tepaskomt.zjkanworzjne vrje beweging belemmerd,gedwongen dengevestigdbjtestamentofbjovereenkomst,
is om zich neêrte buigen voorzjnen mede- door schenking of onder bezwarenden titel.
mensch, Y73ar hem de Vrl
@l
*e uitoefening van In 'tlaatste gevalkan zj 00k worden geverm ogen- en fam ilieregten wordt ontzegd, schapen ten voordeele van een derde, die
dââr wordt zjne geestkracht verlamd,zjn daarvoox dan niets geeft en er dus door bejveraanbanden gelegd,zjn pligtgevoelver- voordeeld wordt; door aannem ing van dien
zwakt, dââr komt zjne betere natuur niet derdekrjgtde overeenkomstdan haar beslag.

t
0thaarreqt.Destexkeprikkelvan hetwel- Zj kan worden verbonden aan hetleven van
begrepen elgenbelang wordt verstompt,zoo- hem , die er genot van heeft,maar o0k aan
dat zjn jver en spaarzaamheidnietworden datvan een ander;in elk gevalmoetzjaan
gekweekt t0t ruimer produd ie en kapitaal- iemands leven verbonden zjn, en houdt zj

vorming. D e luiheid,onverschilligheid, mor- met zjnen dood 0p.Iszj op hetleven van
sigheid,onmatigheid en veledaaraanverwante meer dan één persoon gevestigd,dan houdt

ondeugden van den Russischen boerzjn algemeen bekend;zjnearmoedeisvandiekwalen
'
tonvermjdeljk gevolg.Z0u,naastandere00rzaken,dietoestandvooralnietmedetewtjten
zjn aan het ljfeigenschap, dat bi
jna drie

zj pasmet den dood van den langstlevende
0p.Zj kan nietbestaan,wanneer zj afhankeljk werd gesteld van hetleven van hem ,
dietjdenshetaangaanderovereenkomstreeds

overleden was;watin zoo'n gevalterhareruiteeuwen in Rusland bestaan hlteft? Zelfstan- voering betaald of gedaan is,kan teruggevordigheid en gevoelvan eigenwaarde zjn de derd of ongedaan gemaakt worden. Geheel

voorwaarden van noesten vljt;alleen hetge- onafhankeljk van den koopprjs,prjs der
voel van menschenwaarde erkent en kweekt vestiging,kan hetbedrag derrente z0o hoog

hetbesefvanhet:parbeidadelt''(zie Arbeid worden gesteld als partjen verkiezen.Het is
en Ei-qendom).
een kanscontract:dekortereoflangerelevensLijfand ofLiesand,eeneRussischeO0st- duurvan hem ,op wiensljfzeisgevestigd,
zee-provincie, was voorheen een zelfstandig
hertogdom , waartoe 0ok het ten noorden
gelegen Esthland en een deel van het ten
zuiden er aan grenzend Koerland behnorden.
De bevolking bestaatuitDuitschersen Russen,
die er den adelen den burgerstand uitmaken,

zal voor den schuldenaar, den rentepligtige,

de oorzaak zjn van grootervoor-ofnadeel.
Geschiedt de vestiging om niet,dan kan zj
krachfens eene uitdrukkeljke bepaling aan

alle beslagneming onttrokken worden;in e1k
ander gevaliszoodanigebepalinggeheel.
krachen uitLetten en Esthen,oorspronkeljk Fin- telûos. De Bchuldenaar moet op de bepaalde
nen en Litauers, die er den boerenstand tjden de renten-termtjnen betalen;de schuldvormen.Laatsgemeldenzjn we1iswaargeene eischer,renteheFer,heeft regt zetevorderenj

Jslechtsvanhetleven d0ebljken van
ljfeigenen,maartoch aan drukkendeheeren- mitsht'
diensten onderworpen. D e heerschende gods- hem ! aan wiens leven ze verbonden is.De
dienst is er de Protestantsche,en men telter termljn, in den l00p waarvan deze sterft,
op 8541/: D geogr. mjlruim een millioen w ordt naar evenredigheid van den verloopen
inwoners.TegenwoordigisLjoandin5arron- tjd uitbetaald,tenzj vooruitbetaling bedondissementen verdeeld, nameljk Riga, W en- gen is ofandereafsprakenttlsschenpartjengeden,Dorpat,Pernau en heteiland oesel(met maaktzjn.Deschuldenaarkan zichdoorgeen
de stad Arensburg).De hoofdstad is Riga(zie middel ontslaan van de verpligting t0t betaaldaar).Voortsvindtmen erdevestingDiina- lingt hoe bezwarend die last ook voor hem
munde, en Dorpat met het w ereldberoemd
observatorium OP den heuvel Pulkowa. Het
land is er lang: de kustvlak en zandig,en
in het binnenland heuvelae'htig,m aar in het
algem een vruchtbaar.De bodem levertvoorts
kalk , gips, m armer en albast. - In 1660

worde door het lange leven van hem , aan

wiensleven zegebûnden iB.Natuurljkvervalt

de verbindtenis door de oorzaken,waardoor
in '
t algemeen de verbintensssen worden opgeheven.
Ontbinding der ovexeenkomst wegen: wanwerd Ljiand bj den Vrede van Oliva met betaling kan nietw orden gevraagd:de renteE sthland tot eene Zw eedsche provinci: ge- heFer kan, behalve de verschenen termjnenj
maakt,en in 1721,bi
j den Vrede van Nystad, vorderen,dat de schuldenaarvoorhetvervolg
kwamen die beide landen aan Rusland,waar- zekerheid stelle:bljft deze o0k hiermedein
aan lqter00k Koerland isten deelgevallen. gebreke, dan kan terllggave der betaalde
Lkfrente iseeneinschuldofvordering,uit hoofdsom w orden gevraagd, zonder dat de
kraehtwaarvan gedtlrende het leven van een genoten renten behoeven te worden teruggebepaald persoon, op bepaaldetjden,telkens geven. H etfaillissement ofde staatvan keneene bepaalde uitkeering aan den renteheler neljk onvermogen van den schuldenaarheft
moetworden gedaan.De vooren naverschj- het contract evenmin op;derenteschuldwordt
nende termjnen kunnen alsdevruchten der vexm inderd op denzelfden voet,alsdeoverige
ljfrente beschouwd worden.Zj is eene ge- schulden;het voortdurend genotvan dat vervestigde rente, wier eigenaaxdig karakter m inderd bedrag moet den sclmldeischer verdaarin bestaat,dat zj Op het lp
-f van een zekerd w orden dûor zeker kapitaal,datuit
bepaald persoon gevestigd, aan diens leven den boedel daarvoor beschikbaar w ordt geverbonden is,ten aanzien van haren dtlurvan houden.

dat leven geheelafhankeljk,en daarmede

In vroegere tjden werden veelalde se l.
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schulden aangegaan in den vorm van Jaar-of ligtin de verleiding,om de geheele aiossing
ljfrenten..Men verkocht, geljk het heette, als rente te besehouwen en te verteren,zonaan steden en corporatiën eeneljfrente,dat der te bedenken,dat het kapitaal hem bj

gedeelten wordt teruggegeven,en dus bphouden en wederom belegd behoorde te w orden.
llet kleine bedrag der aflossing levert trouwens voor dien w ederopleg o0k eigenaardige
ofwel,men verkochteeneJaarljkscherente, bezYiaren 0P.
tegen ontvang van 16, 12, 10 Of8 maalhaar
Lijfsdwang is e0n middel van executie
bedrag en naar denzelfden m aatstafaflosbaar. in bnrgerljke en llandelszaken.Hetgeeftden
De gegevens voor die berekening,de kennis schuldeischer de vrjheid,om zjn goed regt,
van de verhouding tusschen het kapitaal en wat bj vonniserkendisqeworden,tehandden zamengestelden interest, en de omvang haven en t0t werkeljkheld te brengen door
en inrigting van de bevolkings-en sterfteta- aantasting van het1jfvan zjn schuldenaar.
bellen,waren n0g zeergering;dientengevolge Evenwel het i
s een excegtioneel,geen gew asdeberekeningzelveOnwisenruw.Johande woondwangmiddel.Terwjllndenregelslechts
lG f/trachtte heteerst,inzjnememorievan het Vermogon van den schuldenaar aanspra1671 de waarde der 1j'frenten op grond der keljk is voor denakomirig zjnerverbindtesterftekansen te berekenen,ïvillem Kerseboom nisson,en de schulde'
n dusslechtsop de goeverbeterdein 1740zjneberekeningen volgend del'en kunnen worden verhaald,staat de wet
de statistiek der sterfte in Holland.
in enkele gevallen t0e, dat de regter den
In '
t laatste der vorige eetl&y maakten de triomfêrenden crediteur het middel van ljfs10s- en ljf
kenten meer 0n m eer plaats voor dwang in hetvonnisten dienste stelt.Op den
deObligatieleeningen.Engelandslootin'tbegin voorgrond staat) dat ljfsdwang nooit mag
dezer eeuw n0g aanzienljke leeningen v01- worden ten uitvoer gelegd, dan uit kracht
gens het oude stelselq met de regéring van van een vonlzistwaarbj hj isuitgesprokenj
koningin Anna kwam allengs h:tstelselvan en ditheeft alleen plaats.in de enkele gevalXperpetuëele renten''Ofpperpetualannuities''in len)diede wetOpnoemt.Alle beding,- zelfs
ZWaDg. Frankrjk vooral exploiteerde in de bj authenti
ekeacte,- O0k eenl
executorinale
beid: vorige eeuwen detontinaireljfrenten, titel,evengoeda1seenvonnis(zieEœeentie)aldus genaamd naar den Italiaan Lorenzo omtrent den ljfsdwang,is dus krachteloos,
azarin en de regter mag de toepassing btliten de
Tontl, die in 1653 aan kardinaal M'
voor iteerst deze wjzevan leenen voorsloeg. voorgeschreven gevallen,evcnmin uitbreiden,
is, m en kocht eene s0m gelds tegen 8,10,
12 of meermalen het bedrag eener rente,die
aan den nem er,verkooper van het kapitaal,
gedurende diensleven m oestwOrden voldaanq

Ztj bestaathierin, datmen een zekerkapi- alshj demftgtheeft,haarteweigeren dââr,
taal van eene bepaalde gesloten vereeniging waar zj te regt door den eischergevraagd
van personen Opneemt tegep uitloving eener
rente, die betaald zal w orden, zoolang er
n0g e
'én lid der vereeuiging in levellis.Met
den dood van den langstlevende is de schtlld

w ordt.In haudelszalken is die toepassing rtli-

mer, dan in burgerlt
jke zaken.In de laatste
sool'tvan proceduresisljfsdwangvoornameljk alleen toegelaten in de navolgende gevalafgededaan,geamortiseerd.Naarmate er m eer len: 10. tegen hem , die veroordeeld w ordt
personen van de vereeniging sterven,w orden wegens stellionaat, waaraan 0.a. htl zich
de inkomsten derovergeblevenengrooter,z00- schuldig m aakt, die willens en wetens eens
dat de laatsten - en ieder hoopt, dat htj anders vast goed verkoopt of bezw aart,en
daartoe behoort - kolossale renten genieten. die bj het vervreemden ot'bezwaren van vast
De Staatkon de tontinaire ljfrenten op voor- goed daarop rustende bezwaren verzwjgt.

deeligerwtjzevan dehand doen,dan de4e- 20.Tegen hem ,die veroordeeld wordtt0ther-

wone. Buiten Frankrjk zjn ze nergens lnheemsch geworden; tegenwoordig wordt dat
bedrjf geheel overgelaten aan demaatschappjën van ljfrenten en van levensverzekering.
H0e aangenaam en voordeelig diewjzevan
schuld-aflossingvoorden particuliermogezjn
(zie Hypotheekbank Onder Banken),de Staat
heeft teregt die wjze van leenen en schuld-

delgen laten varen. De Staat bezwaart de
schatkist noodeloosmetaiossing van kapitaal
boven het bedrag Van den eigenljken interest! -- een bezv/aar, dat zich vool-al in

stelling in '
tbezit,ten gevolge van feiteljke
Ontzetting door hem verkregen, t0t afgifte
van de wederregteljk genoten vrtlchten en de

schadeveryoeding, die aan deregthebbenden
verschuldlgd is.30.Tegen hem ,die eenezaak
m oet afgeven,w elke krachtensbewaargeving

uit noodzaak in zjne magt is.40.Doordat
middel'kunnen t0tteruggave van de hun toevertrouwde penningen of zaken gedwongen
worden de personen, die door hetOpenbaar

gezag met die bewaring belast zjn, en de
sequesters, commissarissen en anderebewaarmoejeljke Enanciéele tjden zallaten gevoe- ders.Z00zjn medcdeambtenaren,dieweil
en - en beneemt zich tegeljk deyelegen- geren,huïlne m inuten te vertooncn,wanneer
heid, om onder gunstige omstandlgheden ditin regten bevolenis,btjOnwilonderworpen
zooveel af te lossen, a1s de ltrachten der aandenljfsqwang.50.Notarissen,det
lrwaarders
schatkistgedoogen;den weg t0t voordeelige

conversiën had hj zich er zoo goed a1s door
afgesneden. Het stelsel van annuïteiten bj
staatsschuld werkt Op breede schaal, algemeep, doch Ongunstig op de volkswelvaart

en andere am btenaren kunnen door lletzelfde
middel worden gedwongen t0t teruggave van

de gelden en bescheiden,die zj kraehtens

hun ambt van hunne principalen in handen
hebben, en 60. kunnen vreemdelingen, die

en '
t volksvermogen.De renteheFers komen geenevastewoonplaats'binnen ditKoningrjk

LIJFSDW ANG.

39

hebben,worden gegjzeldvooralleBehult
len, strtjders beweren, dat hetgeen middelvan

zonder uitzonderlng, doorhen jegensNeder- executie is, m aar eene private straf,die in
landers aangegaan. In deze laatste bepaling het stralenstelsel der moderne maatschappj,
ligt eene krachtige uitzondering op den regel, waar alle strafpubliekregteljk is?nietmeer
dat het Burgerltjk regt hetzelfde is voor de past.Zj wordtdandikwjls,zeggenze,eene

vxeemdelingen als voor de Nederlanders.In boete voor onvermogen,0ok waar dithetgeverscheidene andere gevallen laatdew etexe- volg is van oorzaken,onathankeliik van den
cutie doorljfsdwangtoe.Vrouwenenzj,die wil van den schuldenaar.Die strafkan ook
boven de zeventig Jaren zjn,worden invele niet hierdoor worden geregtvaardigd, datde

zaken van denljfdwangvrggesteld,waardie gjzeling in elk gevala1sproefkantoegepast
tegen andere personen z0u kunnen worden worden, of hetonverm ogen ligt aan onmagt
toegepast.In geen gevalwordtdeljfsdwang of aan onwil.Hetisonwedersprekeljk,dat
toegestaan aan afstammelingen in de regte meer en meer btlde beschaafdevolken het

linie tegen hunne bloedverwanten in de 0p- beginsel op den voorgrond treedt, dat de
gaande l
inie.Tegen kooylieden wegenshan- waarborg voordenakominr van burgerregtedelsschulden enweyenswlssel
verbindtenissen, ljke en handelsverbindtenlssen ligt in het
00k doorniet-kooylledenaangegaan,isdeljfs- flnanciëel vermogen van hem ,die verbonden
dwang op veelrulmer stthaaltoegelaten.Nie- is, in de goederen van den schuldenaar.H et
mand kan ter zake van dezelfde schuld langer oude beginsel,dat de schuldenaar met zjn

dan vjfJaren in gjzelingworden gehouden, ljfen zjnenarbeidzjnesehuldmoetlossenj
en in den regelmaakthet bereiken van den alshjnietbetalenkan,treedtmeerenmeer
zeventigjarigen ouderdom dot)rdensehuldenaar Op den aehtergrond. Het kan ook niet onteen einde aan zjne voortduring.De schulde- kend worden,datde gtlzeling in vele gevalnaar, die door één zjller schuldeisehers in len toch geen doelza1treffen en dusontaardt
gjzeliny wordtgehouden,kan dûoreen an- in eene plagertl,den Ongelukkigen debiteur
der, dle insgeljks het regt heeft,om ljfs- door den hardvochtigen crediteuraangedaan.
dwang tegen hem uitteoefenen,in gjzeling O0k ishetwaar,datbtjdekolossaleuitbreiworden aanbevolen,met dat yevolg, dathp ding van de naamlooze vennootsehappen de
voor de laatste schuld wordtln gt
l
'zeling ge- toepassing meer en meer onmogeljk wordt
houden, nadat hj voor de eerste van dat gemaakt, daar niem and er toch aan denken
dwangmiddel Nerlnst is gewoxden.De schul- zal,om de adi
ehotldels door li
jfsdwang te
denaardie in gjzelingisgesteld:verkrjgtzjn dw ingen t0tnakoming van de verbindtenlssen
ontslag en kan zelfs zjne ingjzelingstelling der vennootschap.Maar daar staattegenover,
voorkomen door den vrtlwilligen ofgeregte- dathetxegtsmiddelz00 kan wordengeregeld,
ljken boedelafstand,welke,vonralom deze dat het slechts dienst kan doen in exceptioreden,eene gunstwordtgennemdtenbehoeve neele gevallen,waar de andere executiemidvan ongelukkige en ter goeder trûuw gehan- delen Of in 'tgeheelgeene ofniet x0()goed
deld hebbende debiteuren. De staat van fail- dienst kunnen doenq eene regeling,die dan

lissementen van kenneljk onvermogen schort z00 behoortte zjn,dat de karaktertrek van
gewoonljk gedurendezekeren tjd deuitoefe- private straf of wraakneming daaraan worde
ning vanden ljfsdwangop,omdatdeschulde- ontnom en.Hetoverwigt-dathetroerendgoed
naar daardoor het beheer en de besehikking h0e langer h0e meer begintteverkrtlgen over
over zjne goederen kwjt raakt.Deschuld- de w aarde van de onroerende bezittingen,
eiseher,dievandenljfsdwanggebrciktmaakt, maakthetbeholldvan ditmiddelvan executie
m oet in het onderhoud van zjn sehuldenaar te meer wenseheljk, omdat elk vermûgen,
voorzien door het voorschieten van eene ze- dooromzetting in lossewaarden,gemakkeljk
kere geldsom , volgens een door den Koning aan beslagnem ing kan worden Onttrokken,
goedgekeurd tarief. Is de gjzeling door den zoodat alle vervûlging van den crediteuxilluregter nietig verklaard,b.v.wegens het na- soir wordtgemaakt.De strgd is n0g nietbelaten van eendervooryesdlrevenformaliteiten slist, al begintde ltlfsdwang langzamerhand
bj de inhechtenisnemlng,ofis deschulde- te verdwjnen uit de wetgevingen der benaar ontslagen bj gebreke van voorschott0t sehaafde natiën. Hj werd afgeschaft,- a1zjn onderhoud,dan kan hj voordetweede thans in burgerltjke en handelszaken - in
maal wegens dezelfde schuld niet wederom Frankrjk in 1867,in MTurtemberg in 1868,
wûrden vastgezet. D e uitoefening van den irlhetzelfdejaar'
inoostenrtjk,in den N00r(
lljfsdwang laat het regt van den crediteur, duitschen Bond en in Hessen-Darmstadt;een
Om de goederen van den sehuldenaar aan te Jaar later in Bejeren, in hetdaaropvolgend
tasten, onverlet;hj kan tegeljkertjd beide jaarin Baden,en in 1871in België.InZwemiddelen van exeeutie aanwenden.In delaat- den ishtjin zeerenkelegevallen n0g toegeste Jaren is de toelating van den ljfsdwang, latenq in Noprd-Amerika: waar het middel
als m iddel van executie van burgerljkevon- bjna niet bestaan heeft,ls het in de meeste
nissen, het onderwerp geweest van hevigen staten wederom verdwenen.Zwitserlandvolgde
strjd onderdejtlristen van bjnaheelde be- het voorbeeld derafschaëng,z00medeChili.

schaafdewereld.Zooweldereytmatigheid a1s Enrelandliethetin1869inbeginse!varenydoch
de doelmatigheid van het regtslnstituutisvan
den eenen kantmet krachtbestreden en van
den anderen kant,binnen zekere grenzen in
de toepassing,met ernstvolgehouden.Debe-

behleld het v00r zeer enkele gevallen. De
meening van vele regtsgeleerden in 0ns land

is voorhetbehoud dergjzeling gestemd;in
de Jongste ontwcrpen van Burgerljkeregts-

40

LIJFSDW ANG- LIJM.

vordedng Nvordt haar behoud voor enkele ge- geenszins de houtmjt der Ouden bezigen,
m aar een sterk verhitten oven, waarin het
vallrn voorgesteld en verdedigd.

L4fstraf,zie Sfrg/t

1jk in zeer korten tjd verteerd ist0tasch,
Luk (cadaver) is de naam van een dood welke alsdan door de belangstellende betrekorganismus, m eer bepaald van een gestorven kingen in eene ljkbusvergaderd wordt.Deze
dier of mensch. Zoodra het leven is uitge- methodevan ljkenwegruiming is buiten onze
bluscht,volgtdestofwisseling,aanden invloed grenzenreedsin practjk gebrachten telt00k
van bloedsomloop,ademhaling enz.ontheven, in0yjVaderland menig voorstander.
eene geheelandere rigting.Infusoriën maken
Luken (De) noemt men het raam van
zich meester van de doode stofen erontstaat touwwerk1 'iaarin aan boord der schepen de

verrotting. Bj dieren en menschen stolt zeilen besloten zjn.Hetljk,waarmede een
het bloed,de spieren worden stjf,hetnog zeilaan deraisaangeslagenjishetra-ll
jk,vloeibaar gedeelte van hetbloed daaltafnaar
de diepst gelegen plaatsen en kleurt de ht
lid

het daartegenovergestelde Of'onderste het on#6
FJt
-7
aan
d
erJs
af'ande len
ijl'
'
el.
Gade
atbei
eende zjden heeftmen

hieren daarroodachtig-blaauw.Bljfteenljk

zeilbj stormweer

de aanvankeljk zwakke ljkreuk wordtwal-

Lkm isdenaam vaneenestikstofhoudende

een vreeseljk beeld van vexnietiging.Het
wegsjpelendvochtisnietalleen onaangenaam
van reuk, maar 0ok hoogst gevaarljk voor
hem , die er een van huid ontbloot plekje

ding een dergeljkenreukheeftalsverbrandend
haar of hoorn in heet water gemakkeljk
oplost en bj afkoelingverstjften zeer sterk
kleeft.Ljm wordtindenatuurnietgevonden,

ten doel, den arts nauwkeurige inlichtingen
te verschaFen omtrent de ziekte, waardoor

bereid uit de zwemblazen van steuren en

n0g langer liggen,dan beginnen er vloeistof- aan iarden,danzegtmen,dathet%itdelï
/àdl
fen uitte loopen,de huidzweltopmetblazen, geslaqen is.

gingwekkend en er olztstaat meer en m eer zelfstandigheid, welke derhalve bj verbran-

me
de in aanrakinybrengt.Erontstaan aldaar m aar m en bereidtdien doorpezen,kraakbeen
dreigende ontsteklngen,hardnekkige gezwel- en vliezen met water te laten koken. Vogeli/zzlendergeljkestoFen,wegenskleverigheid
len of eene doodeljke bloedvergifting. De J'
zelfstandigheid, die dat alles veroorzaakt en o0k wel ljm genaamd, zjn doorgaansharsden naam draagtvanliik-yifjisn0gonbekend. achtig en dus geheel anders van aard.De
Eene ll
jk-opening (sedie) heeft gewoonljk ztliverste vorm van ljm isdievan riseltlj;m,
huizen.Zulke ljm dient t0t hetmaken van
deljderbezwekenis.Zjkan daarenboven0p- gelei, Van Engelsch pleister enz., alsmede
helderingen geven aangaandedengezondheids- t0tvervaardiging van ljmfoelie,ofzeerdunne,
toestand eenergeheele fam ilie,daarde aanleg buigzameljmplaten,bjzondergeschiktom teetot vele ongesteldheden erfeljk ij.O0k ver- keningendoortetrekken.Degewoneljm,door
hoedt men daardoor het gevaar van levend te meubelm akers gebezigd,isleder-ot'beenderenworden begraven. Bj moord, vooral door ljm.Totbereiding van eerstgenoemdebezigt
vergif,heeftdoorgaanseenegeregteljkeluk- men afval van huiden. Uit atkalvan parkezcAplol.g,dikwjlsvergezeld vanljk-ûpening, ment maakt men parkementljm ,die aan wa-

terverwen toegevoegd of bj het vergulden
van houten lt
lsten gebruiktwordt.Beenderengaan, of daarin 0ok veryifaanwezig is,- 1jm bereidtmen door beenderen metzoutzuur
en bj vermoeden van klndermoord moetde uit te trekken en het achterbljvend kraakartsuitwjzendooreenonderzoekderlongen, been raet Nvater te koken De verbindende
ofhetkind na de geboorte geleefd heeft.
krachtvan ljm kan men verhoogen doorer
Op vele kerkhoven vindtmenll
jke'
nhmizen, loodwit aan t0e te voegen.W anneermen ljm
nameljk gebouwen,waarin de ljkent0taan te lang kookt, wordt zj donker van kleur
hetoogenblik der begrafbnisw orden bewaard. en verliest hare kracht. M et suiker en g0m
Zj dienen eensdeelsom hetlevend begraven vermengd,vormt ljm de mondll
jmt en met
te voorkomen,anderdeelsom ljken Van per- suikerstroop is zj de grondstofvoor boeksonen,die aan besmetteljkeziektengestorven drukkersrollen.
zjn,z00 spoedig mogeljk buiten den onmid- Goedejzorgvuldig bereide 1jm juitrunderplaats. Bj vergif
tiging dienen de ingewanden

seheikundig te w orden onderzocht,om na te

delljken kring der levenden te brengen,en eindeljk totgeriefvan henjwierwoning
te bekrompen is om zondèr gevaar vàor de
gezondheid der huisgenooten een lgk eenige
dagen te bergen. In sommige groote steden

huiden verkregen, heeft eene heldere, geel-

achtipbruinekleur,ishard,taai,zeermoejeljk
tebrekenen glinsterend op debreuk.Zj behoeft niet doorzigtig te zjn,daar debeste,
meestklevendesoorten een troebelvoorkomen

heeft men voorts plaatsen,waar ljken van hebben.Zjwordtbtjvochtigwedernietweek
verongelukten,inzonderheiddrenkelingen,wor- en m oet,met koud w aterbegûten,langzaam
den nedergelepd,om aanhunnebloedverwan- maarsterk zwellen en bjdedaarop volgende
ten gelegenheld tegevent0therkenning,bjv. verwarming eenezeerljvige,sterk klevende
in de Morgue teParjs.
vloeistof vormen,bj het afkoelen in eene
Eindeljk heeftmen in delaatsteJarenhier vaste gelei veranderend. Zj iste beter naar
en daar pogingen aangew end,om de gebrui- mate zj meerttjd behoeftom inkokendwater
keljke ter-aarde-bestelling (zie Begrafenis), op te lossen en h0e minder hoeveelheid er
w elke in hare kostbaarheid en luchtverpesting noodig is,om hetzelfde bedrag water in eene
donkere scbaduwzjden heeft, door eene 1j;- stjve geleite herscheppen.Voor100 tleelen
k-tlelgx dizl
# te vervangen.Men wi1 daartoe watermoet1 deel1jm voldoendezjn,
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Tpt vervaardiginj van ljm wordteerstde Ileze ligt met de krûmme in hetzelfde platte
afval 5an huiden ln gemetselde bakken met vla'
k en heeft sleehts één punt methaar gekalkmelk gezuiverd,terwjl deze laatste in meen.Eene kromme ltjn kan eene vlakteden loop van 2 Of3 weken ververschtwordt. uitgebreidheid insluiten;ditdoetbjv.de cirDie afvalwordtvervolgens,van de opperhuid kel.Dereqte1
jn,die2punteneenerkromme
ontdaan,gedroogd en invlakkekoperenketels lijn vereenlgt, is eene koorde, en de ltjnj
gebxagt.In zulk een ketelbevindt zich een gaande dûor hetraakpunten loodregt op de
tweede bodem ,metgaatjesdoorboord,om het raakljn, noemt men de normaal.Eeneljn,
aanbranden te voorkom en. M en vultnu den die eene al ofnietgeslotene kromme 1jn in
kp
tel voor % metkalkvrj waterendaarna geljkedeelen verdeelt,ishareas.Deellips
met gedroogd afval. Een en ander brengt 2
bjv.heeft Q onderling loodregte assen,de
men aan hetkoken,terwjlmen hetvan tj'd yrooteen dekleinet
zd.Eene ljn kan menbet0ttjd omroert.Hetisvanbelang datkoken palen dooreenevergeljking,waarinhareligzo0kortmogeljktedoenduren,zoodatmennu ging aangewezen is met 'betrekking t0t 2 of
en dan proeven neemt,om te zien ofdeljm 3 regte ljnen,welk een bekenden - doorspoedig t0t eene dikke geleiverstjft.Isdit gaans regten - hoek metelkander maken en
het geval, dan wordt het vuurgrootendeels den naam dragen van coördinaat-assen. De
gebluscht en de ketel een kwartier uurs in regte jnen evenwjdig aan die ass6n uit
rust gelaten. Daarna opent men de kraan en eenig l
punt der kromme getrokken? vorm en
laathetljmvochtin een diepen,doorwarm de ooördinaten - ordinaat en abseu - van
w ater omgevdn ketelloopen,om hiernog een dat punt. Men heeft ljnen van den eersten,
paar uren vloeibaar te bljven en zich te tweeden enz.graad, naarmate de termen der
klaren, waarna men het in vormen brengt. vergeli
jking,waaxin zj isuitgedrukt,alleen

Dezelaatsteztjnvan dennenhoutenviexkant, eerste of0ok tweede enz.magten aanwtjzen.
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Deljnwaadboom,

-

kl
i
j
g

-,

een Nederlandsch staatBman, geboren
te Alkmaarin
den aanvang
der 17deeeuw ,
begaf zich in
1627 naar Batavia,werd er
onder- en op-

perkoopm an ,

opperboekhouder en buitengewoon raad,

directeur-yene-

raal en elnde-

ljk ,als opvol1,

ger van Anthonie tlclDiemen,
gouverneur-ge-

neraal.De00stIndische Compagnie was in

ove: eenigen afstand behoudt,verkrjgtmen jdiedagen inverschillendeoorlogengewikkeld.
elmefebvokenefz
lzz.Om eenevlakte-uitgebreid- $De Keizervan Java had Batavia t0tz-maal
heid ln te sluiten,dientde gebrokene ljn 3 (toe belegerd.Het gelukte echter den landot'meer rigtingen te hebben. Bbvinden zic'h t
qvoogd om metdien Vorstvrede te sluiten.
deze in hetzelfde vlak, dan heeft men een L
#voorts baarden oproerigheden op Ceilon, de
veelkoek.Veranderteeneltgn vanpuntt0tpunt j
tMoluksche eilanden en Ternate niet weinige
.

van riyting,dan iszt1eene krommelI
jn.Ligt b
'moetjeljkheden.Van derNJA,legdeintussc,
hen

deze ln 2 vl
akken? dan heeftmen eene1jn 4in October1650ztjnehoogebetl
'ekkingnederen
van d'
ubbele l'rppl-zA?#. D e rigting van eene 4vertxokmetzjngezinnaarhetvaderlynd)waar
kromme ljn in een bepaald puntwordtaan- hjzichteAlkmaaxvestigde.Hierheefthjmeer-

gewezen doorkde aldaar getrokken raaklnn. ,malenflewaardigheidvan burgemeesterbekleed.
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L%nolie wordt uit ljnzaad ofvlaszaad
gesljçen.Zieonder OlLe.
Lnnwaad,zie Llnnen.
Lunw aadboom (LagettaLam.),00k kan-

tenboom en lintboom qenaamd,iseenplantengeslacht uit de famllie derThqmeleae.Het
draagt tweeslachtige oftweehuizlge bloemen
Het bloemdek is gekleurd, buis-kruikvormig
en heeft een 4-spletigen zoom m et eene behaarde keel. In de bloembuis vindt men in

2 rjen 8 meeldraden.Het vruchtbeginselis

één-hokkig en de stamper draagteen verdikten, eenigzins z-lobbigen stempel.De steen-

vrught bljft met hetbesachtig bloemdek bekleed en heeft 1 t0t 3 kernen. De gewone

ondervederenvandenstaartzjngeelachtigwit
met vrj groote driehoekige,zwarte vlekken.
Vooral de laatstgenoemde 2 soorten zjn zeer
verzot op ljsterbessen en worden daarmede
op onbarmhartige wjzein paardeharen strikken yevangen.
Lksterbessenboom (Sorbus aucuparia
L.
4 is de naam van een boom ! die t0t de
familie derPomaceën behoort.Hj draagtgevinde, in jeugdigen toestand zacht-behaarde
bladeren, langwerpig-lancetvormiye, scherpgezaagde blaadjesen witte,welrlekendejt0t
tuilen vereenigde bloemen.D: bessen zjn
bplronde, bj rjpheid schitterend roode pitvruchten tergrootte van erwten.Hj komtin

ljnwaadboom (L.linteariaLam.
4groeitvooral vele streken van Europa en ook in ons Vaop Jamaïca en van zjn bast kan men de derland in de zandstreken menigvuldig voor.
keurigste geweven stoFen vervaardigen.D e De ljsterbessen,een geliefkoosd voedselvoor
dames op Jamaïca bezigen dien zelfstothet ljsters en tevenseen gevaarljk lpkaasin de
werken van kant,terwjlmen er te voren hand van den verraderljkenvogelvanger,zjn
00k zw eepen voor slaven van m aakte.M en

sappig en scherp zuur van sm:ak.D00rvorst

rden ztJ week en eetbaar- Het geslacht
ziet in bjgaande fguur in a een tak op 'i wo
der natuurljke grootte,in b eene doorgesne- Sorbus telt n0g verscheidene andere soorten,
dene bloem , 21/s maal vergroot, in c eene die elders inheemsch zjn,maarin onzetuidoorgesneden vrucht in dubbele grootte) en nen çekweektworden.
in d eene verkleinde slavenzweep.
Lkzeilen zjn vierhoekige zeilen, aan
boord van ra-schepen in gebruik ter verbreeLijs
nzaad
ter.De
,zieVlas.
ding van de f0k .alsmede van de groot-en

ljsters (Turdi) Vormen 00n0

groep der Muschachtige ofZangvogels,bevin- vôlrmarszeilen en bramzeilen. Men onderden zich, wat grootte betreft, tusschen de scheidt ze in onder-,boven-en bramljzeilen.

musch en detortelduif,zjn donker-oflicht- Zjworden aangeslagenaaneenespar,ljzeilsra
bruin van vederen, nestelen en leven in de
bosschen en voeden zich met inseden en allerlei bessen en zaden. Van de soorten Verm elden wj: De merel (Turdus Merul
aL.
),
0ok w elzwarteJ?
J
/.
s/dr ofgietlin.
qgenaamd.Zj
onderscheidt zich door kleur en gezang.Hare

genaam d,enaan denokken deronder-2mars-

en bramra,s geheschen,maaralleen bd mooi
weêr.Deonder-ljzeilenworden uitgehaaldop
de bakspieren,deboven-en bramljzeilen op
de spieren der onder-en m arsera's.Het tuig
van de ljzeilen bepaaltzich tothetval,den
klet
lrisblinkend zwart,behalveaan deoog- weerhalm , den pagaajer en de binnen- en
randen en den bek, die oranjekleurig zjn. buitenschoten. Het goed manoevréren met de
Reeds vroeg in het voorlaar hoort men des lpzeilen vereisehtgroote ervaring en eene ge:n0#g0nS en avondshaar aangenaam gezangy
dat zich door aanhoudende,welluidendeQulttoonen onderscheidt. Zj leeft in geheel
Europa,een gedeeltevan Azië en hetnoorden
van Afrika, en nestelt in afgehakte b00m-

stadige oplettendheid,daax de spieren anders
ligt breken.

Likeuren onderscheiden zich van bran-

dewjn door een toevoegsel van suiker en

een gehalte aan aetherische oliën,waardoor

stammen en houtmjten.Hetwpfgelegt4 of5 zj een zoeten,aromatischen sma@k verkrtj-

blaauwachtig groene,bruin geviekte ejeren. gen.Men bedientzich totbereiding der likeu-

Men kan haar gemakkeljk het Euiten van ren van de aetherische oliën, welke in den
deuntlesleeren.Voortsnoemen wj:dekraag- handel te verkrjgen zjn, of men laat den
merel(T.torquatus)met zwarte vederen maar bxandewjn trekken op vruchten,bloemen of
.

witten hals en krop,- de groote of dnbbele

andere plantendeelen, waarna men hetvocht
door iltratie of door destillatieafscheidt.Vo1-

lichtere streep boven de oogen,langs de bin-

-

grgcl'
md ll
bter (T. viscivorus), even a1sde
voorgaande bj 0nszeldzaam voorkomende,denkramsrogel(T.pilaris)in ontzettende menigtevaak bj 0nsaanwezig,metgrjzen k0p

komen ontfoeselde brandewjn isdaarbj een
eerste vereischte.De gew one likeuren bereidt
men door spiritus van 900/9metde inJuiste
en nek,zw artachtig roodbruinen rug en keel verhouding doormengde olièn bjkans te ver
en roestgelen krop en buik m et zwarte vlek- zadigen en ditvochttevoegenbj brandewjn
ken,- dekoperwiek (T.iliacus),diebj 0ns en suiker. T0t de voornaamste likeuren beveelal in strikken gevangen wordt,met brui- hooren rat
apa(van frambozen,viooltjesofvanen k0p, hals, vleugels en staart,m et eene nil
le),- Z'
tceedsehldrdzl.
s-dlizr,- jap
qers-eloer,

nenzjden dervlengelsen langsde zjden,en
onder den buik geelaehtig m et langwerpige
bruine strepen,- en dezangliyter(T.musicus),de kleinste der inlandschesoorten.De
kop,rug,vleugels en staartvan dezen vogel
zjn û1jfkleurig bruin, de binnenzjde der
vleugels is rûestgeel,en hals,borst,buik en

crà-d de ZI
JZJI:,- erême de àplgvefd,dltbbele csit
seff:, - ouraLao, - persico,

ywr
-/ifamonr,- maranquin,- aartretue,Kopenhager cFldrr, brandy,- ro8dplï.
s(zonne-

daauw),- guldewater,- enDantzlgerorlso
#likeur.- Dennaam vanlikeurlmjnengeeftmen
aanstroopachtige,zoetewjnen,doorgaansuit
overrjpe druiven geperst,evenals sommige
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mnskaatsoorten.Zj zjn hun naam verschul- te Zwolle.NadathtlreedsteHarderw/k als
digd aan hun aanzienljk alkobolyeltalte en hoogleeraar in aanmerking wasgekomen,zag
aan het aanmerkeljk bedrag van nlet-ontlede hj zich in 1756 a1s zoodanig benoemd te
suiker.
Franeker.Hj aanvaardde er ztjn ambtmet
Liliaceën (Liliaceae),zie.
re/ze-tzc/lfùez
l. eene:poratio de mutuocorporisanimiqtlecomLilieneron (vrtlheer Rûchus von), een mercio'' wasert0tdriemalen t0erectormagDuitsch taalkundiget geboren den 8sten De- niflcus, werd er in 1780 ook hoogleeraar ln
cember 1820 te Plrn in Holstein,stt
ldeerde de klmidkunde,en overleed den 20Sten Julj
te Kiel en te Berljn in de godgeleerdheid 1795.Hj schret)
f:sphysiologicaeanimadveren daarna in de regten, doth wtjdde zich siones (1772)'',- en rluiberde palpitatione
sedert 1813 hoofdzakeljk aan debeoefening cordis(1755)''.
der D uitsche taal en vestigde zioh in 1847
Lilly (W illiam),een vermaard Enqelsch
a1s privaatflocent te Bonn.In 1818 evenwel, astroloog, geboren den lsten Mei 1602 ln het
bj hetuitbarstenvan den Dtlitsell-Deenschen graafschap Leicester? begaf zich reeds op
Oorlog,nam htjdienstbj een korpsvrjwil- e
Jeugdigen leeftjdnaarLondon?waardenood
ligers, en nietlang daarnaaanvaardde hj in hem dwong Om in diensttetreden.Htjwerd
zjn vaderland de betrekking van secretaris in 1624 boekllouderbj eenkoopman,dieniet
aan het btlreau v(y()1'Buitenlandsche Zaken. k0n schrjven,en trouwde na het Overljden
In 1849 vextrok htl als gevolmagtigdb van van dezen met diens weduw e, die hem een
zjne regéring naar Berljn, maar ontving in verm ogen aanbragt van 1000 pond sterling.
1850 zjn ontslag en ging in 1852 als Sedert1632 hieldhj zieh bezig metdesterhoogleeraar
nchde wgsbegeerte naax Jena, rewigdlelart
j en kwam in betbezitvan een
hi
j zii
waarna
in 1855 als kamerheer en afschrift der rArs notoria'' van Corneliws
ppaj waaraan hi
ltabinetsraad naar Meiningen begaf.Van zt
lne A#q
j deleerdertooverkrin.ri
geschriften vermelden wj: rzul'Rl
m enlehre gen en der geestenbezweringen Ontleende.
(1852)', - rluieder und Spriche aus dem W eldra Ontving hj van den deken van het
letzten Zeit des Minnesangs (1855)'', - en kapittel te MTestminster verlof, Om m et een
Hof-uurwerkmaker e1) m et een man,die beXUeberdieNibolungenhandsehrift(1856)''.
Liljeblad (Samup1), 00n verdiensteljk kend was met hetgebruik der wigchelroede,
Zweedsch krt
lidkundige, eboren den zos
ten n3ar een verborgen sehatin de W estminsterDecember 1761, volbragt!
ll1 1788 eene reis abdj te zoeken.Zjwilden in e0n bepaalden
naarLapland en Finmarken?zag zich in 1789 nae'
htaan hetwerk gaan,dotth wexden daarin
geplaatstalsamanuensisbj hetmusêum voor verhinderd dooreen geweldigen storm,volgens
natutlrltlke historie te Upsala, en overleed Lilly verûoxzaakt door helsche geesten, die
aldaar del'l lsten April 1815 als hoogleeraar eerst verbannen moesten worden.Van 1644
in de prac.
tische landbotlw kunde.Behalve een t0taan zjn dood gafhg ja>rljkszjn:rAler'

aantalkleinere geschriften van kxuid-en la11d- linus Anglicus''in het licht. Gedurende den

botlwktlndigen inhoud,leverdehtlhetbelang- burgeroorlog koos htj de ztjde van het Parrjke werk: putkast till en Svensk Flora lement en wist door middelvan zjne astro(1792;3dedruk 1815)''.
loyisehe voorspellingen metongemeene*ltlwLiljegren (Johan Gustaaf),een verdien- held gebruik te m aken van de ligtgeloovigsteljk Zweedschoudheidktlndige,geboren den heid van ztjnetpdgenûoten.In 1648 werd hj
j dCo
cl
he
stereen astroloog, naar
28sten Febrt
lartj 1791 (volrens anderen den m et z?ookerb!
esgle
jks
25stenApril1;à9),ontving ln 1814 eeneaan- het leger
gezonden, Om de
stelling t0t amanuensis bj de Koninkljke soldaten door voorspellingen aan te vuren ,
Bibliotheek te Stokholm , in 1821 bj het en hj vexwierf zulk eene vermaardheid,dat
Rjks-ardlief en in 1835 eene benoeming t0t men hem een Jaargeld toekende.De Koning
Rjks-archivalis. O0k was hj bibliothecaris van Zweden,van wien htjeeue eervolle melder boekerg van Engeslröm , thans met de ding gemaakt had in ztjn astrologischen alKoninklgke vereenigd, en Overleed den zden m anak, schonk hem in 1659 eene gouden
Junti 1837. Hti heet
l zich zeer verdienstelgk keten.Na de Restauratie werd hti op lastvan
gemaakt dool,het Onderzoek van Zweedsche bet Parlem ent ill heo,htenis genom en,omdat
ûudheden ,van de N'crzam elde rtlnen en van men onderstelde,datht
lkennis droeg van de
aloude charters, alsm ede dool-eene grondige geheimen derGemeenebestgezinden.O0k onderbeoefening der Zweedsche taal. Van ztjne vroeg men hem aangaandedepersonen,w elke
geschriften vermelden wtJ: rNordiska forn- m en gebruikt had bj de teregtstelling van
lemninqar (1818-1821, 12 stukkenl'', - K arel 1.K ortdaarna schonk menhem genadej

skandlnaviska fornaldeers Weltesagor(1818
en1819,2dln)''- mRunt
lrkunder(1833)'',enrsvenskdiplomatarium (1829- 1837,2d1n)''.
Lille,zle k%
jssel.
Lille (Christiaan Everhard de),een verdiensteljk Nederlandsch geneeskundige,stus

deerde te Leiden van 1740 t0t 1744, diende

c
arstals vaandriç en daarna alstweedeluitenant, verwierf ln 1752 de doetorale waardigheid0?eene:rDisputatio deexeessumottls
tirculatûrli''en vestigde zich als geneesheer

waarna hj terugkeerde naar de landeljke
eenzaamheid: doch in 1666 werd hj weder

voor de reqtbank geroepen)omdat men uit
eenige gehelmzinnigeteekensin zjn almanak
had opgemaakt,dathi
.
jbekend wasmetde
oorzaken van den grooten brand te Londen.
Daarvan wildehj eer
hternietsweten,ofschoon
hjverklaarde,dathj diegebeurtenisvoorzien
had.Zjne levensgeschiedenisiseen zeer0nderhoudend boek,waarin ht
j op schrandere
wjze den middenweg zocht te bewandelen

LILLY- LIMA.
tussehen waarheid en onwaarheid! om zjn
roem als astroloog tehandhaven.Hjoverleed

den 9denJunj 1681.
Lilybaeum , thans kaap Boeo,w as weleer het westeljke landpunt van Sicilië in de
nabjheidderstadM arsala.HetisvanKaapB0n
in Afrika slechts 15 geogr.mjlverwjderd.

in eene normaalschool, herschapen, - het
voormalig collegie der Jezuïeten ,- en inzonderheid de prachtige gevangenis, in 18561863 naar Amerikaansch modélgebouwd.Men
vindt er voorts een bronzen àtandbeeld van
Bolivar en een marmeren van Columbns.Lima
telt ruim 121000 inwoners, en het aantal
Blanken, Creolen en vreemdelingen bedraagt

llietternin kan het verhaal der oudheid,dat
een scherpziend persoon te Lilybaeum de er naauwel
jks een vierdedeelderbevolking;
schepen z0u kunnen tellen,die de n0g meer 00k de Negers vormen er een vierdedeel,en

verwjderde haven van Carthago verlieten,
onmogeljk waarzjn.De Carthagersstichtten
omstreeks het Jaar 380 vôôr Chr. bj Lilybaeum eene stad, die denzelfden naam
droeg en voornameljk met Grieken bevolkt
werd. Zj was ongemeen versterkt en van
èene uitmuntende haven voorzien,zoodatzj
a1Bhetvoornaamste steunguntvan hetgezag
der Carthagers op Siciliè werd beschouwd.
In den eersten Punischen Oorl0g werd zj

deoverigen zjn Indianen en Kleurlingèn.De
meeste Blanken zjn er kooplieden,grond-en
mjn-eigenaars, ambtenaren, geleerden,kunstenaars enz.D e groot-en zelfsde detailhande1 is er geheel en al in de handen van
vreemdelingen.- Lima is dezetelvanderegéring,van een aartsbisschop en van hethoog-

geregtshof. Men houdt haay n0g altjd voor
de rjkste stad van Spaansch Zuid-Amerika.
Trouwens zj is een belangrjk middelpunt
door de Romeinen belegerd, maar eerst na vanden handelinPeru!daarerJaarljksvoor
het sluiten van den vrede aan hen overgele- 10 millioen pesos bultenlandsche goederen
verd,en n0g lang bleefzj a1shetpunt,van- worden ingevoerd,welke grootendeels aldaar
waar men hetspoedigst Afrika bereiken kon, worden verbruikt.Daarentegen ontbreektalle
in hgtgenoteenerongemeene welvaart.
uitvoer?daar de stad niets voortbrengt.Hare

Llm a,dehoofdstadvandeZuid-Amerikaan- haven 1B Callao, door welke ztj metalle

sche republiek Peruentevoren vanhetevenzoo havens der Zuidzee en met de voornaamste
genoemde Spaansche vice-koningrjk,ligt11/u van Europa in verband staat.W etenschappe-

geogr. mjlvan de Zuidzee,aan de Rimac, ljke instellingen zjn er slechts weinige en
0y eene langzaam uitzee zich verheFende, zj munten 0ok nietuit.De universiteitSan
nlet zeervruchtbarevlakte,dieamphitheaters- Marcos,in 1551 doorkeizer KarelV gesticht
gewjs door uitloopers derCordillera'sisin- en na hare hervorm ing in 1614 de m eestbe-

gesloten. H et hoogste gedeelte is Omgeven
door
een m uDr Van gebakken steen,w aarin
Z1*c11 7 pookten en 2 spoorwegopeningen bevinden. De stad.is regelmàtig gebouwd en

roemde van Am erika, is z0o goed als opgeheven.Daarenboven bestaan er 2 vakscholen,

nameljk eene geneeskundige school,in 1810
gestichtj met 17 professoren, en hetcollège
heeftregthoekig elkander snjdende,gedeelte- van San Carlos (een voormalig collège der
1jk van kanalen doorsneden en metgasver- Jeztlïeten)voorwjsbegeerte,regtsgeleerdheid

lichte, maar morsige straten.De huizen,uit en natuurwetenschap.Ten behoeve van toehouten gebakken steen ofleem opgetrokkcn, kom stige godgeleerden bestaat sedert 1591

hebben gewoonljk geene verdieping, maar hetaartsbisschoppeljk seminarium van Santoeen zeergrooten omvang.D oor vele bronnen Toribio (een Franciscaner klooster) met 11
en fonteinen alsmede door eene in 1857aan- jrof
essoren en 200 studenten.Ook werd er
gebragte waterleiding wordtdestad behoorljk ln 1864 een instituut voorkunsten njverheid
van drinkwatervoorzien.Erzjn 33groote en geopend. Voorts heeft men er eene.normaplkleine pleinen;t0t deze behoort de Plaza de school,eene krjgskundige schooleneendo-tal
arm as, w elke door de hoofdkerk en andere andere scholen. Yan de boekerjen is al
leen
openbare gebouw en1 woonhuizen en bogen- de Nationale Bibliotheek merkwaardig;daargangen omringd en in het midden meteene aan is een kabinet van oudheden en een m uprachtiyefontein versierd is.Genoemdehoofd- séum voor natuurljke historie verbonden.
kerk,ln 1535 doorFraneiseo Tïzcrrogesticht, Ook heeft 'ien 0< Van oudstalrjkeinstellin-

doch eerst na verloop van 90 Jaren voltooid, gen vanweldadirheid,bjv.een vondelingsis in 1746 .d00r eene aardbeving verw oest, huis,een weeshuls,eenkrankzinnigengesticht
maar in renaissancestjl weder opgebouwd. enz.In weerwilvanallekerkeljkedweeperj
Daarenboven heeft men er 62 kerken en ka- is het volk er verslaafd aan verkw isting en

péllen,waaronderzich vele,ge eelteljkreeds genotzucht. De voornaamste vermaken zjn
opgehevene kloosters bevinden.Van laat8tge- er de talrjke kerkeljke feesten, destieren-

noemde ishetFranciscanerklooster hetgroot- gevechten in den circus! de schouwburg,
Bte,en hetDominicanex het schoonste;in de hanengevechten in den Clrco de Gallos en

kerk van dezewordendeglansrjkefeestenvan rjtoerén door de wandelparken.- In 1535

Nuestra Sénora de Barbaneda in September werd Lima door I'
raneiseo Tïzcz
rro gesticht
gedurende acht dagen gevierd.Andere merk- en met den naam Ciudad de 1os Reyes bewaardigegebouwen zjn:datderuniversiteit, stempeldq eerst later ontleende zj haren tein 1570 gesticht, metde zittingszaalderaf- genwoordigen naam aan derivierRimac.Van
gevaardigden, het secretariaat en hetarchief 1582 tot1828 werd zj meerdan 20-maa1door
van het Congrès en de vergaderzaalvan het geweldige aardbevingen geteisterd.Geringere
geneeskundig genootschap, - het ruime ge- aardschokken gevoel
tmen erjemiddeldachtbouw der munt, - het oude tolhuis,tbans maalin iederJaar.Devreeseljksteaardbeving
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t.amb60000 inwoners omstreeks
vonden onder de instortende gebouwen.
Lim borgh. onder dezen naam vermelLima isthanshetvereenigingspuntvan onder- den Bri
j:
scheidene spoorwegen) welke vanhier zich
G'
llbèrttz Llmborylt of Gelbert F'
ycl.d, geuitstrekken naar Chancay. naar Callao,naar boren te Limburg,een verdiensteljk geneesChorrillos en naar La Oraya,terwjl er in kundige.Hj vestigdezich omstreeks1530 te
M nbouw zjn naar Magdalena en naarPisco. Luik elz werd latcr geneesheer van prins
Lim an (Een)noemtmen,teronderschei- George van Opdfezlrz
iëk, bisschop van Luik,
ding van delta-vorming en haf, eene eigen- en van diens#pvolgers Robertrt
xz
lBergen en
pls Groesbeeek.Hj weeshetaanbod
aardiye,vaak t0teenzeearm verruimderivier- Gerard '
mondlng, doorgaans door een aantal kleine van Philippws van k
gcrptf/c,die hem aan het
eilanden van de zee afgesloten.Zulke rivier- H0f begeerde,alsmede hethoogleeraarsambt
mondingen vindt m en vooral in hetnonrden te Leuven van de hand,was tevens kanunen zuiden van Rusland,in Siberiëen bj de nik van de collegiale kerk van St.Paulus te

Zwarte Zee en die van Azof,- bepaaldeljk
bj de Don,Dnjepr en Boeg,bj de Onega,
Dwina, Mesen, Petsjora, Ob,Jeniseïenz.;
vnorts o0k bt
j de Newa,de Anadyr en de
Amoer,terwjlmen de delta.vorming aantreft
bj de voornaamste rivieren der MiddellandscheZee,bj deRjn,de Donau,derivieren
van de Caspische Zee en van het Aral-meer

Luik, en Overleed aldaarden 8stenFebruarj
1567.Hj sehreef:rconciliatio Avicennaecum

Hippotsrate et Galeno (1541)'' rpolybius,
de salubri ratione victtzs, Latine versus et
commentariis illustratus (1543)'', en ,,De
addis tbntibus Silvae Ardennae etc.(1559)'',
ook in hetFransch vertaald.
Remacle Zyizzlùtvp/z of Remade Flcâ..s,des-

en bj eenigestroomenin hetzuiden vanAzië. geljks een verdiensteljk geneeskundige en
Lim an , een Duitsch geneeskundige,die een broeder van den voorgaande.Hj werd
zich inzonderheid jegens de geregteljke ge- geboren te Luik) ontving onderwjs van de
neeskunde verdiensteljk heeftgemaakt,werd Broedel's van het Gemeene Leven, oefende
geboren te Berljn den 16den Febxuari1818, zich verder in D uitschland, kwam in 1533
studeerde te Berljn, Bonn en Heidelberg, uit den vreemde terug en zette zich neder te
volbragtna zi
jnepromotie(1841)eeneweten- Luil
t,waarzjnbroederhem hetkanunnikaat
sehappeljke reis naar W eenen, Parjs en afstond.l1j Overleed in hoogen ouderdom den
Londen en wjdde zich vervolgens aan de 4den December 1587.Van zjne geschritten
pradjk.Nadathjzichin 1848terbestrjding vermelden wj: nDe plantis antehac ignotis
van de hongertyphus naar Opper-silézië bege- etc.(1541 en laterl'',- rMethoduscurandi
ven had, werd hj armendodorteBerljn en luem Veneream per ligni Guajaci decoctt
lm
maakte zich a1s zoodanig gedurende de cho- (1541)11
XIllustrium medicorum , qui supe
ri
or
i
s
aec
ul
o
Qor
uer
unt
ac
s
cr
i
ps
e
runt
,
vi
t
ae
lera-epidemie van1850hoogstverdiensteljk.In
1854 werd hj medelid van het Koninkljk etc. (1542)'' - qllistoria Omnium aqua'
rum ,
geneeskundig collegie der provincie Branden- quae in communl sunt hodie practicantium
burg. In 1857 vestigde hj zich a1sprivaat- usu (1422)''- pDeherbarum notitia,natura
docent vflor geregteljke geneeskundeaan de atque viribusetc.(1544)'' en ppharmacouniversiteitte Berljn enwerdin 1862 substi- rulp omnium , quae in communi stlntpradien laterl.''
tuut van Casper en in 1865 assistentbj het cantium usu,tabulaedecem (1569'
t,een verdiensteljk
Koninkljk instituut voorpractiseh onderwjs Pltilippus elzlLimborgl
in de geregteljke geneeskunde.Na het over- Rem onstrantsch godgeleerde,geboren te Am ljden van Cawer(1864)zag hj zichbenoemd sterdam den 19den Junj 1633.Hj studeerde
tot buitengew oon hoogleeraar en steeds trad eerstaldaaraan hetathenaeum ,vervolgens te
hj bj regtbanken opa1sdeskundige,terwjl Utrecht,zag zich in 1655 bevorderd totprohj de uitkomsten van zjn wetenschappeljk ponent en werd in 1657 predikant te Gouda.
onderzoek openbaarm aaktein Ca8per's:rvier- In 1667 vertrok hj a1szoodanig naarAmstertellahrschrift fiir gerichtliche und öFentliche dam en w brd er den 19den April 1668 door
Medicin''. Voorts heeft hj een goeden naam de Broederschap t0thoogleeraargekozen;hj
verworven door zjn werk : pzweifelhafte nam die betrekking op eene hoogstloFeljke
Geisteszustënde vor Gericht'' en door eene wjze waar t0t aan zjn overljden op den
nieuwe uitgave van het boek Van Casper: 30sten April1712.Hjonderscheiddezich door
Praktisches Handbuch der gerichtlichen Me- een edelkalakter en wastevens een uitmuntend beoefenaar der Kerkgeschiedenis, een
dicin (5dedruk,1871,5 dln).
Llm bangan is de naam van een regent- voortreFeljk godgeleerde en een verstandig
schap op Jaxza.HetligtinderesidentiePreanger-Regentschappen en Frenstin het westen
aan Badong, in het zulden aan Soekapoera,
in hetoosten aan Soemadang en in hetnoorden aan Soemadang en Badong.Het is verdeeld in 5 districten 6n teltruim 70000 zielen. llet is aan de oost- en zuidzjde door

uitlegkundige. Reeds a1s proponent bezorgde

hj de uitgave van leerredenen van Episeopiws

en van hettweede deelder popera'
'van dezen. Uit de papieren vall laatstgenoemden

godgeleerde (zjn 0tld-.00m van moederszjde)

verzamelde hj de:XPraestantium ac eruditorunà

virorum epistolae ecclesiasticae ettheo-

bergen ingesloten en levertveelkoëjenuit- logicae etc.(1684,latervermeerderduitgegemuntende oranje-appels. De lagere streken venl'',een belanjrjkwerkvoordevaderlandzjn er met rjst bebouwd en hetklimaatis sche kerkgeschledenis. Voorts schreef hj:
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XKorte wederleggink van 'tboeksken onlangs dat Dalem en Falkenberg aan eerstqenoemnitgegeven bj JacobusSceperusenz.(1661)''
, den ten deel vielen. Na de vereeniglng der
edikatie over het zalig atbterven Zuideljke Nederlanden metFrankrjk (1794)
rLjkpr

van deeerw.en zeer godvruchtigend.J.oannes vormden de gemeenten Limburg, Dalem en
Otlwens (1664)'',- Theologia Uhristiana,ad een gedeelte van Luik hetdepartement ourpraxin pietatis ac promotionem pacis unice the, terwjl de overige gedeelten deslands
directa (1686enlaterl'',eenvoortreFeljkwerk, met andere gedeelten van Luik en Gelderaan
waàrin de Remonstrantsche gevoelens der het departement Meuse inférieure werden toel7de eeuw duideljk zjn uiteengezet,- nDe gevoegd.Xa,1814 werd laatstgemeld departeveritate religionis Christianaeqetc. (1687 en mentonder den naam van Lim btlrg de derde

laterl''1 DHetleven van S.Episcopiusgestelt voor XVII zjner predicatiën (1693)'',
XHistoria lnquisitionis (1692)''
, p'
W elsterVen8 leer V00r Zieken enz. (1700),': en
Commentarius in acta Apostolorum et in
epistolas ad Romanosetad Hebraeos(1711)''
terwjl de bibliotheek derRemonstranten te
Amsterdam n0g eene menigte handschritten
van hem bezit.- Zjn broederRem '
tvzzLimler-t/Fz,geboren 26 Augustus1625 en overleden
den 3lsten Maart 1685, was advocaat-iscaal
en procureur-generaalder domeinen van H 01-

land.Van dezen regtsgeleerdezjn desgeljks
n0g vele handschriften aanwezig.

provincie van hei Koningrjk der Nederlanden.In 1830 voegde zj zich,met uitzondering van Maastricht,aan dezjde derBelgische Omw enteling en bleef m et België vereenigd, totdat in 1839 ten gevolge der aanneming van het tradaat van 15 Novem ber
1831 Lim burg zoodanig verdeeld werd, dat
hetgedeelte Op den regteroeverderM aasm et
de stad en vesting Maastricht, alsm ede de
gemeenten Mreert, Halen, Horn, Kessel,
Horst enz. op den linker oever aan Nederland w erden teruggegeven. T0t schadeloosstelling van het in 1839 door Nederland aan
België afgestaan gedeelte van h0t t0t den
Duitschen Bond b:hoorend groothertogdom
Luxemburgjwerd Nederlandsch Limburg,met
uitzondering van Maastricht en Venlo, met

I'
rans rtzzl Limborglt, een verdiensteljk
Nederlandsch regtsgeleerde.Hj werd geboren
te 'sGravenhageden lldenJunj1679,promoveerde op eene: sDissertatio de juresepul- Luxemburg (evenwelalleen uit een militair
turae et sepulc,
hrorum (1T02)''enwerdadvo- Oogpunt) t0t een Duitsch Bondsland verhecaat-iscaal van de rekenkamerderdomeinen. ven, - eene bepaling echter, die met beHj was een uitstekend geschied- en otld- trekking t0t de Nederlandsehe provincie Limheidkundige,hield briefwisseling met de ge- burg in 1860isvernietigd.- Detegenwoordige
leerdstemannen van zjn tjd,en overleed in Nederlandsche provincie Limburg teltop iets

1765. Hj heeft eene groote menigte belangrjkehandschriftennàgelaten.
z, een Nederlandsch
Hendrik van Zïzzlltv-çF
schilder.Hj werd geboren te '
sGravenhage
in 1680 en Ontving eerstonderwjsvan Bran-

meer dan 40 EJ geogr.mjlraim 223000 inw oners en is verdeeld in de arrondissementen
M aastricht en Roermond.T0t de rivieren be-

hooren er de Maas,de Jeker (Jaar),deNeer,

de Geleen,de Roer en de Niers,terwjler

don en Dnralen later van den riddervan der ook eenige kanalen worden gevonden.De steN er.yt Onderschei
dene van zjneschilderjen den van Limburg zjn:Maastrichtjdool*spoorw orden m et 10fvermeld alsgoed van Ordon- w egen met Aken, Hasselt en Luik verbon-

nantie en yitvoerig gepenseeld.Ook schilderde

den, - Venlo,desgeljks aan den spoorweg,
hj 4 zinnebeeldige stukken voorderaadka- W eert en Sittard.Het zuideljk gedeelte der
mer van den Hoogen Raad van Holland en provincie, aan den noordoosteljken voet der
Zeeland.Voortsvervaardigdehjtkaajeteeke- Ardennen gelegen, onderscheidt zich door
ningen, en in de bibliotheek van het Athe- fraaje natuurtatbreelen, nameljk door heunaeum te Am sterdam berust van hem eene vels en bergen, wier hellingen met w elige
briefwisseling 'met LambekJten Kate over de bosschen en vruchtbare akkers zjn bedekt,
proportie dermenscheljkeleden enz.Hjover- door bevallige dalen en w él bebouwde hoogvlakten. Schilderachtig is er vooral het da1
leed in 1758 ot'1759.
Lim botto,eenrjkjeopdenoordkustvan van de M aas.Een ander gedeelte echter,tus-

Celébes, ligt in de residentie Menado en in schen de M aas en N oord-Brabant gelegen,
de assistent-residentieGorontalo.Aandenoord- bestaathoofdzakeljk uitdorreheide-enveenzjde heeftmen er teKwandang eenegoede gronden, w aartoe ook' een gedeelte van de
ankerplaats.De bevolking,Ongeveer 6000zie- thans in volle ontginning begrepen Peel be-

lenLt
ellende,vindterwerkindegoudmjnen. hoort,terwjlin hetnoorden,bj Mook,de
lm burg,een voormalig hertogdom,gren- Mookerheide zich uitstrekt.Landbouw is er
zende in hetnoorden en oosten aan Gulik,in
het westen en zuidwesten aan hetbisdom Luik
m et de M aas als grensrivier,en in het zuidoosten aan Luxem burg,bevatte, behalve de
gem eenten Baelen,H erve,M ontzen,W alhorn
en Sprimont, o0k nog de graatscllappen D a-

hetvoornaamstemiddelvan bestaan,dochhj

isw einig ontwikkeld,omdatdegebruikersvan

den bodem meestalpachters zjn.Men heeft
er voorts veenderjen,bjv.Helena-veen,en
steellkolenmjnen te Kerkrade. - De tegenw oordige Belyisohe provincie Limbtlrg, de
lem, Falkenberg en Rolduc ('sHertogenrade), kleinste van het geheele koningrtlk ,bestaat
bekend onder den naam van Pays d'Otltre- uit de arrondissementen Hasselt,Tongeren en
meuse (Land van Overmaas). Bj den Vrede Maaseyck en telt op bjna 44 L geogr.mj1
van Munster w erd Luxem burg tusschen de ruim Q00000 inwoners.Men heetterde steden
Generale Staten en Oostenrjk zöö verdeeld, Hasselt(de hoofdstad),St.Truyen(St.Trond),
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deren,schapen en zwjnen.Debodem levert
van njverheid zjn er brandewjnstokerjen, er jzer,koper,l00den steenkolen)doch a1suikerraënaderjen enfabrieken van stroohoe- leen deze laatste worden opgedolven. O0k
den5landbouw en veeteeltbloejen eronge- wint men er bouwsteen en fraaimarmer.Het
meen.
In de middeneeuwen voxmde dit l
gtr
c1
hap
oaaf
o
fdst
41 zendt 2 en de evenzoo genoemde
land een zelfstandig graafschap, hetwelk in
Limerlekdesgeljks2afgevaardigden

TongerenenMaaseyck.Devoornaamstetakken

1071 in het bezit was van Hendrik,sllzoon- naar hetParlement.De stad ligt op den achzoon van Fk'ederik '
plzlLluembnry,hertogvan tergrond v>n den langen,baaivormigen mond
Nedepluotharingen.ZjnzoonHendrik(f1119), der Shannon in een vlak landschap en isdoor
de erfgenaam van aanzienljke goederen in spoorwegen m.t de voornaam ste steden des
Luxemburg, werd door keizer Hendrik IV landsverbonden.Zj verheftzich op debeide
t0t hertog van Neder-Lotharingen verheven oevers van laatstgenoemde rivier en Op het

en voerde van dien tjd af00k den titelvan d00r deze gevormde Konings-Eiland (Kingshertog van Lim burg. In 1282 stond hertog Island),zoodatzj uit3 deelenbestaat,welke
Ado;fzjneregten op Limburg afaan Jan I, door 7bruggen onderling verbonden zjn.Op
hertog van Brabant. Intusschen deed 09k

dat eiland liggen Englishtown en Irishtow n,

Reinoud I, graaf van Gelder,zjne aanspra- de Otldste gedeelten. m et naauwe, morsige
ken geldon,doe,h de zaak w erd in 1288 door
den m erkwaardigen slag van W oeringen ten
gunste van Brabant beslist. De voormalige
hoofdstad van dat hertogdom , ook Limbwry
genaamd, behoort thans t0t het arrondissem ent Verviers der Belgische provincie Luik,
telt slechts even over de 2000 inwoners,en
ixl n0g altjd vermaard door de Limburger
kaas. - 00k bestaat er een Limbnrg clzlde
ZcFzzl,in het voormalig hertogdom Nassau en
aan den spoorw eg gelegen.Dezestadisvooral
bekenddoorderluimburgerChronik'',tusschen

straten en eene behoeftige bevolking;Op den

linkeroeververrjstdeNieuwstadofNewtonPery (Pery is de familienaam van den earl
van .
fzlzzldrïck) met breede, regte, elkander
regthoekig snjdende straten, fraaje kaden,
flinke huizen,sierljke winkelsen hetstandbeeld van lord M œtteayle Op een groot plein.
Deze stad is de zetelvan een Anglicaanschen
en van een R.Katholieken bisschop en bezit,
behalve de Protestantsche en R.Katholieke
hoofdkerken,17 kerken van verschillende genootsch>ppen.Van de merkwaardige openbare

1336 en 1402 door den stadsschrjverJohann gebotlwen noemen wj: het geregtshot
' het
Gensbein opgesteldt later voortgezet en het gebouw voor inkomende regten,de beurs,de

laatst door Voyel(1826en 1828)in hetlicht gevangenis,het hospitaal,hetbisschoppeljk
gegeven.

paleis en 4 kazernen.Voorts heeft men er

Lim bus,gordel,zoom ofomheinin-q,noem t een gestichtvoor blinden,voorkrankzinnigen

deR.Katholieke dogmatiek eenederverbljf- enz-,eene KamervanKoophandel,eeneschool

plaatsen van de zielen der afgestorvenen in voor beeldende kunst, een letterkundig gede onderwereld.Men onderscheidtden limbns nootschay meteenegrooteboekerj,eenegePt:Jr'If- ,ook Abraltam's dc/zoofgeheeten en de neeskundlgevereenigingeneenemaatschappj
verbljfplaats der vrome mannen uit hetOude van landbouw.Hetaantalinw oners bedraagt
Testament, - en den limb'
as izl
-/
kpfl-,de ongeveer 45000;zj isna Dublin,Belfasten

verbljfplaats van de zielen der Ongedoopte Cork deaanzienljkstestad van Ierland.Men
kinderen van Christenen. Eerstgenoemde is vervaardigterveelkanten fl
jnelederenhandsedert de nederdaling van Cltrhtlts terhelle sehoenen,terwjl00k andere takken van njledig engesloten,terwjllaatstgenoemdevoort- verheid er zeer bloejen.De haven is 1500
Ned. el lang en 140 Ned.elbreed,en vaarduL
rejd bljftbestaan.
lmerlck, een yraafschap der Iersehe tuigen van 600 ton kunnen er aan de kade

provincie M unstertis ln het noorden door de
Shannon gescheiden van Clare, grenstin het
westen aan K erry, in hetzuiden aan Cork,
in het oosten aan Tipperary, en telt op 50

aanleggen.- Limerick werd in de 94eeeuw
door den Noorweegschen vorstIror gesticht?
en in de 12de eeuw heerschten ern0g N00r-

sche Konipgen.In 1174 werd zj door de En-

schen, in 1651 door de troepen van het
d
(() geogr.mjl omstreeks 200000 inwoners, gel
Parlement na dapperen tegenweer veroverd,

le bjna allen de R.Katholiekegodsdienstbeljden.De bevolking is in deJongste30Jaren
voorts in 1690 te vergeefs doorW illem 11k
ongeveermet1/s verminderd.Hetgrootstege- belegerd, waarna zj zich eerst in 1691 aan

deelte des lands is eene golvende,vruchtbare
kalksteenvlakte,alwaar zich hetGouden Dal

gen
Lelaa!Ginckelovergaf.

(Golden Vale)in hetOosten en hetlandschap
Corcassins aan de Shannon door een voortreFeljken grondonderscheiden.Aandegrenzen verheFen zich gebergten,nameljk in het

der lide eeuw in Holland geboren,overleed
te Utrecht in 1725 a1s redacteur eener cou-

het zuidoosten de Galty-Motlntains met den

de l'histoire de la mgnarchie de France ete.

lmlers (HenriPhilippe),tegen heteinde

rant. Hj schreef: plu'llistoire dt
l regne de
LouisXIV ete.(1717,; dln;2dedruk,1719,
noordoosten de Slieve-Felim-Alotmtains, in 12 d1n;3de druk,1720, 2 dln)'',--rAnnales

Galty (900 Ned.elhoog),in hetzuiden de (1724)5' - rAbrégé chrolzologiquede l'histoire
Balllhowra-Mountains en in h:t zuidwesten de France etc.(1720 en laterl'', pHistoire
de Mullaghareir-Mountains. De belangrjkste de Charles XII,roi de Suède (1721,6 dln)'',
DHistoire de l'institutdessciences et des
zjrivieren van deShannon zjnerdeMulkear,
de Maigue en de Deel.M en verbouw terveel arts, établi à Doulogne en 1712 (1723)'', krwe en haver en mest er uitstekende run- Pierresantiquesgravéesetc.(1725)''enz.

48

LIMMAT- LIMOSIN.

Limm at (De),b:
P:de Ouden Limaga,ig 6000 werklieden,w0l-en katoenspinnerjen,
eene Zwitserscherivier.Zj ontspringtgedeel- laken-,casimir-en ianelfabrieken,fabrieken
teljk uitde Seezen gedeelteljkuitdeLinth, van Engelsch leer enz.00k vervaardigt men
vormt vervolgens het Ziiricher Meer,verlaat erwaskaarsen,handschoenen,hoeden,papier,
dit onder den naam van Aa,stroomtdoorde touwwerk, klompen en spjkers, terwjl er
stad Ziiri
ch, Ontvangt de Sihl en verecnigt onderscheidene bierbrôtlwerjen, brandewjnzich beneden Brugg in het Canton Aargau stokerjen en loojerjen aanwezigzjn.Vooral
met de Aar.Zj heeft een sterk vervalvan zjn de boekdrukkerj en de boekhandeler
uitstekend vertegenwoordigd.D eze stad is de
watrren eenerotsachtige bedding.
Llm nanthes R.2r.is de naam van een stapelplaats van den handeltusschen Parjs
plantengeslacht ui
tdetàmiliederGeraniaeeën. en de zuideljkedepartementenvanFrankrjk,
Het onderscheidt zich door een trechtervor- en er is groote cmzet in graan,kastanjes,
m igenjs-spletigen kelk,eenedergeljkebloem- wjn,paardenjvetvee en andere voortbrengkroon m et eene behaarde keelyeen z-spleti- selen van den landbouw .Van de 14de t0t de
gen stempel, en eene éénhokkige,tweeklep- 18de eeuw werden er fraaje geëmailleerde
pige zaaddoos met talrjke eenigzins zamen- voorwerpen vervaardigd, doch die kunst is
gedrukte zaden. De eenige soort:L..
Dpl.gIJ- er thans verdwenen. - Deze stad is het
.:
ii 2. Br.,in Californië op moerassige plaat- Augustoritum 4er Romeinen in het land der

sen groejende,iseene sierplantmetgevinde, Gallische Lemovices,behoordeinden tjdder
glanzige bladeren en gele,aan de puntwitte, Keizers t0t de schoonste steden van Gallië,
;jn gestrcepte bloembladeren met doorsc'
hj- was een vereenigingspunt van onderscheidene
nende nerven en aderen.
heirwegen, bezat een amphitheater en bevat
Lim oen,zie Citrws.
00k thans n0g overbljfselen uitden tjd der
Limoenkruid (Statice Limonium L.4is Romeinen. Later ontving zj den naam van
de naam van eene overbli
jvende,van Julj t0t Lemovica.Zj is eene deroudstevestigingsSeptember bloejende plant,dieaan Onzekus- plaatsen van hetChristendom in Gallië,bleef
ten voorkomt en t0t de familie der Strand- steeds getrouw aan de R .Katholieke Kerk,
kruidigen (Armeriaceae)beboort.Naardege- leverde haar 4 pausen en 60 heiligen, en
daante harer bladerenjdie omgekeerd-eirond, bezat vôör de omwenteling meer dan 40
langwerpig en stomp zjn,draagtdeze plant kloojters.

00k w e1 den naam Val'
l Seh@pen-OflJ14d-p0r.
Llm onade is een verkoelende drank,beLim oges de hoofdstad van het Fransche reid van citroen-of lim oensap, suikeren wadepartement Haute-vienne en van de voor- ter.Zj werd omstreekshetjaar1630heteerst
m alige provincie Lim ousin,verheftzich am- openlt
jk in Italië verkocht, en het gebruik
phitheatersgewtisop en bj eenheuvelaan de van limonade verspreidde zich weldra door
met 3 bruggen voorziene Vienne en aan den geheelhetzuiden van Europa.In laterentjd
spoorwey (Orleans-Bordeaux),eniseene0n- heeft men ook aan andere verkoelende dranregelmatlg gebouw de stad m et sterk hellende ken, van frambozen-, kersen-, bessen- of
Btraten en overhangende daken.Eerst in den aardbeziënsap vervaardigd, den naam van

laatsten tjd heeft zj door hetsloopen van limonade geqeven.De limonade-essencevt, in
oude torens en muren en door den aanlegvan ûnze dagen ln fabrieken bereid, bestaan uit
gedempte grachten (boulevards) een aangena- suikrr,vaneenofandervruchtsapdoortrokken.
mer voorkomen verkregen.Zj is de zetelvan
Llm osin (Léonard)waseenemail-englaseen bisschop en van onderscheidene regtban- schilder, die in het m idden der 16de eeuw
ken en teltruim 53000 inw oners.Merkwaar- in Frankrjk leefde en er tegeljk met Berdige !ebouwen zjn er: de hoofdkerk,aan
St.Etlenne gewjd en aan heteinde der 13de
eeuw uit graniet opgetrokken,maar nietvoltooid, - de kerk van St. M ie,helm et een

hoogen toren,- hetbisschoppeljkjaleismet
fraaje tuinen, de bank, het hospltaal,het
paleis van Justitie en de schouwburg.00k
heeft men er belangrjke gebouwen uit de
middeneeuwen, zooals het huis der Tempelridders,hetgrafvanhertog <.'
i/4rvanAquitnië endesierljkeFontained'Igoulène.Daar-

nard de Tcli,vq:y een beroemden naam yer-

wierf. In 1553 schilderde hj voor het paleis
van Justitie te Parjs 2 ramen,waarop hj

K endrik 11 en Catarina #di M edici voorstelde. Koning I'rans I benoem de hem tot
directeur der porseleinfàbriek te Limoges,en
de m edaillons, schotels en ander vaatwerk

werden doorhem Op voortreFeljke wjze geëmailleerd naarvoorstellingen van Primatooio

enz.T0tzjnemeesterstukken behooren voor-

stellingen uit hetleven van Cltristu.R,alsmede
enboven heeft men er vele onderaardsche ge- portretten van koning Hendrik 11 en van adwelven. Limoges beziteen lycéum ,een god- m iraal Cltabot.In verschillendeverzam elingen,
geleerd seminarium ,eenevoorbereidendeschool bepaaldeljk in het hôtel Cluny te Parjs,

voorgeneeskundigen en artsenjmengers,eene vindtmen voortbrengselen van zjnehand.In
boekerj, een muséum van schilderjen enz. stjl en opvatting was hj een navolgervan
Voorts vindt m 0n er genootschappen V00r Leonardo da Fizlci en van Rafaël.O0k beoudheidkunde, land- en tuinbouw , genees- staan van hem twee etsen, die zeer zelden
kunde eiz pharmacie en voor muziek, wtj- voorkom en. In het algemeen w erden de
ders eene stoeterj,eene gevangenis,een ver- oude Fransehe émailwerken m et den naam
beterhuis voor vrouwen, onderscheidene zie- van Iimosins bestempeld, omdat zj voornakenhuizen,een krankzinnigengestichtenz.Er meljk en van ouds te Limogesvervaardigd
zjnblnejendeporseleinfabriekenmetomstreeks werden.Zj bevatten doorgaans bjbelsehe t-
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fereelen en komen metde Byzantjnsche niet LLncei (Lenzen)ontstond door deomstandigweinig overeen.
heid, dat zj zich bj hun onderzoek vooral
Lim ousin ofIulmosin,eenvoormaliggraaf- van de pas uitgevondene vergrootglazen beschap en gewestin hetmidden vanFrankrjk dienden.Het genootschap werd in hetmidden
tusscben La Marche in hetnoorden,Auvergne der 17de eO/W door den invloed der geestein het oosten en Guyenne in hetzuiden en ljkheidopgeheven,maarherleefde in 1657op
westen gelegen, was verdeeld in Haut- en
Bas-Limousin, welke deelen met de hedendaagsche departementen Haute Vienne en
Creuse overeenkomen en Limoges t0t hoofdstad hadden.De Limousins hielden zich m eer

nieuw in Toscane,onder de bescherming van
den Groot-llertog, met den naam van Aoea-

devlic delOizàdzlfp(AcademiederProqven).
Lincoln QfIulnoolnsl
àlre,na YorMshirehet
grootste, maar uit het oqgpuntvan vrucht-

bezig met veeteelt en njverheid,dan met baarheid en landbouwontwlkkeling heteerjte

landbouw en staan bekend als regtschapene, graafschap van geheelEngeland,ligttusschen
zachtmoedige,njvere en geestigebergbewo- de Humber en de W ash aan de Noordzee en
ners.H un dialect wordt geroem d a1s zeerbe- tel
t Op ruim 1301/2 1 geoqr.mtjlwatmeer
vallig en naïef, bondig en rl
*l
*k aan spreek- dan 412000 inwoners. Het ls verdeeld in de
woorden en eigenaardige zegswjzen.
3 districten Lindsey, Kesteven en Holland.
Lim popo (De) of Oeri,eene grooteri- Hetlandschap kan geen roenadragen op eene
vierinhetoosteljk gedeeltevanZuid-Afrika, schoone natuur en het klimaatiser vochtig
ontspringt op het gebied der Transvaalsche en ongezond,maarmen heefteruitmuntende
Republiek,op dewesteljke helling van den weilanden en de akkersleveren ereen rjken
Drakenberg, baant zich een weg door het oogstvan tarwe,gerst;haver)k001enz.RunMagalinsgebergte, stroomt noordwaarts door deren en schapen zjn er in grootemenigte.
de bergBtreek,vloeitvervolgensdooreenfraai Het Lincoln-schaap is ongehoornd,heelt een
en breed da1 langsden westeljken voetvan witten k0p ek1 levert met datvan Kenten
den W aterberg,wendtzich oostwaarts,dringt Leicester de beste Engelsche w0l.De rundedoor de keten der Blaauwe Bergen en die ren van Lincoln zjn grooten zwaar,en de
van hetComate-gebergte,spoedtzich in zuid- paarden zeerin trek.00k vindt men erveel
oosteljke rigting naar de Indische Zee en pluimgedierte, vooralganzen.Hetgraafschap
stort op 24O Z.B.zich uit in de Inhambana- zendt 4 afgevaardigden naar hetParlement
bu i. Men schat hare l
engte oj 200 geogr. terwjler9 anderedoorde stedenwordenge.* neemt verscheidene zgrivieren op, kozen.- De hoofdstad desgeljksLlncolngemjl.ZP
naamd, is de zetelvan een Anglieaanschen
maaïiszeerondiep.
Llm purg , een voormalig graafschap in bissc,
hop en ligtaan den Bpoorwegrtlim Q8%
het W il
'rtembergsehe Jaxt-distriet en door de geogr.mjl ten noorden van Londen)aan
Kocher besproeid, is thans bj Gaildorfge- de Mri
tham op en bj een heuvelterhooyte
voegd. T0t dat graafschap behoorde 00k de van 150 Ned.el.Zj ishetLindam ofLlnheerljkheid Speckfeld in Franken.Een g0- dtlm Colonia der Romeinen en thansn0geene
deeltevan hetgraafschapisinhetKoningrjk middeneeuwsche plaats, waar men a1s het
opgenomen en een anderdeelin het bezitge- ware de Saksische Oudheden op de Romeinraakt van adelljke heeren. De voormalige sche zietgestapeld en de Normandischeweder
heeren,latergraven TGn Limpurg bekleedden op de Saksische,zoodatzj eenbeknoptbeoorspronkeljk hetambtvanrjkserfschenker stek van de Engelsche geschiedenisvertegenen vroeger sedert de laatste hçlft der 15de woordigt.Vooralmerkwaardig is er dehoofdeeuw den titelvan rsempervrgen''.Het Keur- kerk,op een steilen heuvelprachtig gelegen,
vorsteljk Huisvan Brandenburg verkreeg in na den dom van York degrootstevan geheel
1693 van keizer Leopold het erfregtop het Engeland,van 1086 t0t 1324 in Normaniisch-

Limpurgsche rjksleen, hetwelk door keizer Gothischen stjlin degedaantevan een dubJosepl
zI (1706) en door Karel TV (1712)be- be1 kruisgebouwd,met 2 vierkante,Btom pe
krachtigd w erd. Toen nu de laatste graafin torens aan de vôörzjde en een toren ter
1715 overleed,nam de Koning van Preissen
het land in bezit, in weerw il van de aanspraak der regtmatige allodiale erfgenamen.
De Keizer hield nu we1 is waar ilet leen
M n zichjmaar verheergewaadde daarmedein
1728 koning FrLedrich FZVAeI-.In 1742droeg

hoogte van 100 Ned.elin het middenymet
eene klok , die 54 Ned. centenaars weegt.
Boven den hoofdingang zietmen11Normandische Koningen,levensgroot van steen gehouwen, benevens tallooze andere sieraden.Van
binnen heeftmen er een fraaikoor metsierFriedrol
t 11.hetleen overaan hetvorsteljk ljk snjwerk uit d8 14de eeuw, een qroot
Huis Brandenburg-onolzbaa , en door dit ol
yelj vele praalgraven, slanke Gothlsche
laatste werd in 1746 eene schikking getroffen zullen en uitmuntende standbeelden. Merkmet de allodiale erfgenamen.
waardig is er voorts eene oude poort,NewLinaria of Tlaskrwld,zie Leeuwenbek.
port-gate genaamd, een der best bewaarde

Lincei (Accademia dei) is denaam van overbljfselen uit den tjd der Romeinen.

een geheim genootschap,door I'raneeseo Cedi O0k staan er de ri
ngmuren n0g der Romeinin 1608 te Rome gesticht teronbelemmerde sehe legerplaats en op het plein der
beoetening van de wis- en natuurkunde en hoofdkerk ziet men een opgedolven R0natuurljke historie.llettelde onderscheidene m einsch bad met fraaim ûzaïek. Later w as
Italiaanschegeleerden onderzjne leden,z00- Lincoln de zetelder koningen van Mercia,
a1s Porta: Galilei, Colqmna enz.De naam m aar begon eerst op te komen in de dagen
X.
4
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LINCOLN.

van V lkm de Veroneraar de stichter van slavernj en vrjheidevenzeerregtvanbestx'm
den hechten W illiamsburg,wiens bouwvallen hebben en dat de oppermagt des volks zich

thans n0g getnigenisgeven van zjn omvang.
De stad telde in de dagen van haren bloei
althans 50 kerken (thans slechts 13 buiten
diederdissenters)en haar bisschoppeljk gebied waseen deraanzienljkstevanEngeland.

zoover uitstrektj dat zj alle regtsbeginselen
vergt
lizen en zelfsde slavernj wettigen kan.

Toch is zj n0g altjd eenebelangrjkeplaats
met21000 inwoners,eeneLatjnsche school,
eenebibliotheekjeenschouwburgehz.,terwjl
er een levendige handel bestaat in graanj
steenkolen en hout.
Llncoln (Abraham),de16depresidentder
Vereenigde Staten van Noord-Amerika,werd
geboren den12denFebruarj 1809in eenblok-

hj tegen zjn mededinger was opgewassen.
op grond van zjnedaarbj geblekenegevoelens en talepten werd hj in Mei1860 door

Hoewel Lineoln wegens eene voor hem ongunstige verdeeling der kiesdistricten het 0n-

derspitmoest delven, betoonde hj in dien

Van al die grootheid is weinig overgebleven. strjd veel moed en beleid eu bewees,dat
de Republikeinen van hetgeheeleland,daartoe te Chicago vertegenwoordigd, tot candidaat voorhetpresidentschap benoemd,en den

6den November van dat jaar zag hj zich
t0tdiewaardigheidgekozen.AllevrjeStaten

huis in Hardin-county in den Staat Kentucky stemden voor Lineoln behalve New-lersey ,
en behoorde t0t een stam van Kwakers in waar de stemmen verdeeld waren. Die uitPennsylvanië! welke Jaren lang in hetverre komst strekte aan de slavenhoudende Staten
W esten a1s plonniers der beschaving een har- t0tvoorwendsel,om den Bond te verlaten en
den strjd voerden.Zjn grootvader Wa8 uit den reeds voorbereiden burgeroorlog te beVirginia naar Kentucky vertrokken en aldaar ginnen. Dneoln reisde den llden Februarj
in 1784 doordeIndianenvermoord.Zjnvader 1861 van SpringfeldnaarW ashington enmoest

trok,toen Abral
tam den ouderdom van8Jaren zich bj nachtvermomd doorBaltimorespoebereikt had,paarSpencer-county in Indiana denj omdat er zjn leven in gevaarwas.In
en bleefertot1830.Dâârbragtdejeugdige de redevoering,welkehjden 4denMaart1861
Lincoln zjne dagen door als bouwknechl, bj het aanvaarden van zjn ambt uitsprak,
bootsmanjhouthakkeren helperbjhetladen deed hj vruchtelooze pogingen,om deZuivan schepen.Slechtsgedurendeeen halfJaar deljke Staten van zjnegoede bedoelingen te

was het hem vergund de schoolte bezoeken. overtuigen. Toen voorts den 13den April de
Op lg-larigen leefljd kreeg hj watmeerte troepen van Zuid-carolina een aanvaldedenop
zien,daar hj toen als bootsman deMissis- hettbrtSumterjriephj 2 dagendaarna 75000
sippi afvoer naar Nieuw-orleans.Toen zjne vrjwilligers op,en deaanvangwasdâârvan
oiu
deir
conz-e
co
ntytitnhaIn1s
- eenvierjarigenbloedigenburgeroorlog,waarin
l
no
ss zich in 1830 in Mahj
lfuhe
vestigden, bouwde
deprcsidentdevlagvoerdervanhetvrjeN00rn0g vûorhandene blokhuis,waarin zj woon- den werd.Intusschen beschouwdeLinoolnzelfs
den.Bj het uitbarsten van den Indianen- t0taan heteindevan 1862 den strjdnogniet

00r10qin1832orqaniseerdehjeenekompagnie in zjne eigenljke beteekenis,nameljk als
vrjwllligersen dlendea1skapiteingedurende
den kortstondigen veldtogt tegen Black-H awk.
Na zjn terugkeer opende hp een yalanteriewinkelte Nieuw-salem enspandezlch tevens
in om zjne kennis uit te breiden.W eldra
echter ging hj failliet en nam het besluit
Om advocaat te w orden. Schoon slechts gebrekkig voorbereid, vestigde hj zich in 1836

een strjddervrjheid tegendeslavernj,maar
als eene burgerregteljke daad,en den oorlog
a1s eene soort van geregteljke executie,die-

pqnheid en onomkoqbaarheid algemeen bemlnd, zoodat de W hlgs hem t0t afgevaarde
kozen naarhetW etyevend Ligchaam in den
Staat, waarin hj zltting hield t0t1840.In
1847 vertrok hj a1safgevaardigde voorMidden-lllinois naar het Congrès,waarhj zich
d00r vrjzinnige belnselen onderscheidde.

met uitzondering van die van Jersey,Delaware en Kentucky, en aanvaardde den 4den
Maart1865 nogmaalshetbewind.Toen Richmond Gen 8sten April bezweken was, hield

nende om deoproerige bewoners van hetZuiden t0t gehoorzaam heid te dwingen. Nadat

hj eenmaaltot andere inzigten gekomen was
en de afschaëng der slavernj afgekondigd
had, ging hj in die rigting voorten voerde
te Sqringield,dehoofdstadvan denStaatjen oorlog in den geestdervrjheid.In 1864 op
verw lerfa1spleitbezorgerw eldragrootenroem. nieuw candidaat gesteld voor het presidentDM renboven maakte hj zich d001*zjnege- schap,verkreeg hj de stemmen van alle (25)
vatheid en geestigheid,door zjne regtscha- Staten,welke Mn de verkiezing deelnamen,

hj er daags daarna zjn intogt,doorde Negersmet geestdril hegroet,en den gden April
gaf 00k generaal Lee, de opperbevelhebber

Vooral echterwerd zjn naam bekend,toen der Zuideljken,zich over.Daardoorhad hj
in 1858 de republikeinen in Illinoishem can- eene roemrjke overwinning behaald en hj
didaat stelden voorhd lidmaatschap van den mogthopen op een aantalrustigejaren,toen
Senaatte W ashington tegenover den invloed- op den 14den April1865 des avondste 9%
rjken senator StephensA..
Dol#Ic#.Dezever- uureen dweepziek aanhangerderZuideljken,
kiezingsmanoeuvre was een derschermutselin- de tooneelspeler J. W pofA, hem in Ford's
gen,die den 8 Jaar lateruitbarstendenburger- Théater te W ashington onder 4on uitroop ;
'meteenpistoolschotveroorlog voorafgingen. Douylas loochende het nSic sempertyrannis'

regtvan den Bond, om de slavernj in de moordde. Ztjn ljk werd met een weidschen

dMrtoe beboorende territoriën te verbieden, rouwstoetnaarSpringfeldgebragtenaldaarop
YrwjlD cpll de Qn4erstelling bestreed,dat een door 4en Staataangekochtstuk grond ter

LINCOLN- LINDANUS.

51

M rdebesteld.Lineoln verbond een uitmuntend den van Engeland, en oogstte overal den
karakter met groote bescheidenheid en onge. grootsten bjval.Nadat zj in Mei 1849 te
meene welwillendbeid,en hj yaarde daaraan Londen voor het laatst in den schouwburg

eene oorspronkeljke geestigheld,een helder
verstand en een gezond oordeel,terwjlhj in
zjne daden zeerbezadigd was.Nooitliethj
zich wegslepen door eene oogenblikkeljke
geestdrift ofzich vervoeren t0tuiterste maatregelen.Intusschenbleefhj getrouw aanzjne
beginselen en bragt met onbaatzuchtig pligtr
besef den vreeseljken burgeroorlog t0t een
gewenscht einde. Na Washington behoorthj
t0t de m eestpopulaire staatslieden in den00rdeljke Staten van Noord-Amerika.

was opgetreden, vertrok zj naar NoordDuitschland en Zweden en begafzich in 1850
overEngeland naarNoord-Amerika,wM rzj
metuitstekend gevolg concerten gafjdie doqr
den bekenden Barnnm werden bestuurd.Dâar
'

trad zj in het huweljk met den begaafden

piano-speler en componist Otto Gpl#dcA-i#fj

geboren teHamburg in 1828,dieophetcon-

servatoire te Leipzlg onder M endelssokn zcrtholdy gestudeerd en in Amerika haar zang
geaccompagneerd had. Toen keerde zj naar
Lind (Jenny),eene uitstekende Zweedsche Europa terug, vertoefde eenigen tj;d te
zangeresjdie den naam van pzw eedschenach- Ilresden s
en
nnh
Londe
lecht
ve
srt
nr
uok
enva
da
-i
-ergenaa
woronl
jk von,
or
tegaal'' verwierf, werd geboren te Stokholm waarzj
den 6den October 18Q1. Hare oudershadden weldadige oogmerken - op concerten zich
eene inrigting van onderwjs? en Jennybe- liethooren.Jenny Z.
zll# iseene merkwaardige
toonde reeds vroeg grooten aanleg voor mu- verschjning op muzikaal gebied.Zj onderziek;elke melodie,welke haar 00r bereikte, scheidt zich door den betooverenden klank
wist zj terug te geven, zoodat zj eerlang van hare stem , doorhare uitgebreide kennis
veler opmerkzaamheid wekte.Dattalent nam van de theorie van den zang en door haar

metdejaren t0e,weshalvein1830eenev0or- voortreFeljk spel, en daarenboven dooreen
m alige danseres aan de ouders den raad gaf, zuivrren smaak en een edelkarakter.

nm haar voor hettooneelop te leiden.DienLlndanus. Onder dezen naam vermelden
tengevolge bezocht zj de tooneelschoolte Wj:
Stokholm en genoot het onderwjs van de
Darid .fzlzldlsl:ofran der.rylzl#es,eenZuidleeraren in de muziek Croeliu en Bery.Nadat Nederlandsch letterkundige.Hj werdgeboren
zj reedsv%k in koddige rollen,gedeelteljk te Gend in 1570,studeerde in de letteren en
voor haar geschreven, met grooten bjvalin werd in 1601 redor van het gym nasium te
den Hofschouwburg gespeeld had,bragtzj Dendermonde en in 1622 zriëer dey Btad,

op l6-larigen ouderdom a18 aAgathe''in den welke betrekking hj bekleedde t0taan zjn
Freischiitz'' door haar gezang en haar spel dood in 1640.Hj was bevriend metonderhet publiek in verrukking. Zelve echter ge- scheidenegeleerde mannen,enzjnborstbeeld
voelde zt
j,hoeveelhaarn0g ontbrak,zoodat isin 1850teDendermondeonthuld.Hjschreef:
zj in 1841 naar Parjs vertrok,om erzich rDe homine etejusinstauratione(1609)'',onder de leiding van Gareia verder te ont- PDe Teneramunda libriIII (1612)'',- poda
wikkelen. Deze groote meester had echter Gandensium Poetartlm encomiastica,,, enz.

geenegrooteverwachtingenvanzjneleerlinge,
dewjl hare stem eenigen tjd de vroegere
veerkrachtmiste.Niettemin zettezjharestudiën metgrootenjvervoortenbragthetz00ver,datM eyerber ,nadathj haar had leeren
kennen,haar onder gunstige voorwaarden uitnoodigde naar Berljn.Het vurig verlangen

onderscheidenev:nzjneLatjnschegedichten
zjnenkeltenbehoevezjnervriendengedrukt.
Ook leverde hj een Nederlandsch dichtstuk:
Deva1en opstand vankoningDavid(1620)''.
Eindeljk bestaan er eenige handsehriften van

Jaar weder te Stokholm ,waarzj uitbundig
werd toegejuicht. Op herhaalde uitno6diging
van Meyerbeer giny zj in October 1844 naar
Berljn en vond hler eene ontvangstals zelden aan eene zangeresten deelviel.Zj bleef

deerdete Leuven md'grootenjverindewjs-

hem .

Gyilelmns Dc-ca: Iândanns ofW illem rls
naar haar vaderland en eene vroegere be- der Zil#ezlDamasz.,geboren in 1525 teD 0rlofte bragten haar echter na verloop van een drecht uit een aanzienljk geslacht. Hj stu-

er 4 maanden,en haar roem verspreidde zich
over geheelEuropa. Er kwam en schitterende

Mnbiedingen uit Londen en Parjs,maarzj
vertrok in Maart1845 wedernaarhaarvaderland.In den zomervan datjaartoog zjnaar
de feesten aan de Rjn,door den Koningvan
Pruissen aldaar verordend ter eere van k0ningin Vietoria, en bj die gelegenheid zong
zj o0k teFrankfortaan de Main en te Keulen.Van Novem ber 1845 t0t aan den laatsten
Maart 1846 bleetzj verbonden aan den K0ninkljken schouwburg te Berljn. Daarna
bezocht zj W eenen en bjna allegrooteste-

begeerte en godgeleerdheid en vertrok vervol-

gens naar Parjs om zich bekend te maken
met de Rabbjnsche schriftverklaringen,doch

keerde in 1552 naar Leuven teruq waarhj
depriesterwjdinq en hetdodoraatlndegodgeleerdheid ontvlng. Nadathj 3 jaar te Dillingen lessen had gegeven over de Heilige

Schxift,qing hj a1shoogleeraarnaarLeuven

en zag zlch vervolgenst0thoogewaardigheden
bevorderd, zooals deken der H ofkanunniken
te 'sGravenhage,raadsheer des Konings,vicaris van den bisschop van Utxechten gees-

teljkecommissarisen kettermeestervaltHolland, Zeeland en Friesland.Schoon hj zjn
am btals inquisiteurm eterni!tennaauwgezetheid waarnam onthield hj zich van xuw geweld.Niettemin was hj na ztjne komstin

den van Duitschland, - betxad voorts in Fri
esland (1556) weldra in moejeljkheden
1847 het tooneelte Londen en in andere ste- gewikkeld met degeesteljkheid,hetH0fen
4*
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de Shten over de uitgebreide magt,welke der Oostersche talen en derpenningkunde,en
hj zich aanmatigde.Doorhoogerstaatsgezag werd in 1844 predikant te Tingsted op het

gesteund,bewandelde hj echter metonverbiddeljkegestrengheid zjn bloedigen wegen
maakte zich hierdoor z00 aangenaam aan het
H0f van Spanle, dat hj t0t bisschop van

eiland Falster. Hj overleed te Kopenhagen

den loden December 1857.Op het voetspoor

van Geseninsschreefhj:rHebraisk Grammatik (1822;2dedruk 1828)':- en rAnalytisk
Roermond benpemd werd. Schoon reeds in Hebraisk-Dansk Haandlexikon(1835)'',- eene
April1562alszoodanig doorGranvellegewjd, dissertatie pDeinscriptione Melitensiphoenicok0n hj eerst7Jaren laterin hetwederspan- Fraeca (1828),''en een grootaantalopstellen
nig Roermond zjn zetelin bezitnemen.Nu m tjdschriften.Hj behoordet0tdeorthodoxe
toonde hj, dat het hem ernst was metde yartj en leverdein den geestvandezerWas
kerkeljke tucht,doch del00p dergebeurte- 1stChristenthum in Dsnemark?(1826)''enz-,
nissen noodzaakte hem?in 1578 zjn bisdom benevens eenige stichteljke werken,zooals:
te verlaten.Hj begafzlch naarRome,waar XZionsHarpe (1831)'*,- en pRosen Klaeden
ke
orins XII1hem metonderscheidingbeje- (1843)''.
-q
Linde (Tilia L.4isdenaam van hetbegende,terwjlhj tevensde gunstgenootvan
angrjkst plantengeslacht uit de familie der
den Koninr vanSpanje.Vervolgenskeerdehj l
naarzjn blsdom terug,deed daarnanogmaals Tiliaceën.Het om vatboomen m etuitgespreide
een togtnaarRome,werdinJt
llj1588gewjd takken, en onderscheidt zich door een get0t tweeden bisschop van Gend en dverleed kleurden,s-bladigen kelk,5bloembladen,aan
ill dat Jaar in den aanvang van November. den voetdikwjlst0tbundelsvergroeidemeellàndanuswaseenjverigqngeleerdverdediger draden,een 4-ofs-hokkig vruchtbeqinselen
zjner Kerk.Hj kerleendezjne hulpaan den een lederachtig,éénhokkigenéénzadlgnootje.
lateren pausSizfldF bjhetuitgevenderwer- De bloemtuilen wordçn door e:n groot,langken van Ambrbsins,en Caesar W crpll .çraad- werpig, dunvliezig,netvormig-geaderd schutpleegde hem omtrent het pMaTtyrologium'', blad ondersteund,dat met den gemeenschap-

terwjl Gondhoeven hem (metErasmus,Hadri- peljken bloemsteelisvergroeid en daarmede
cll.
v J'
ttni'
us en Janns .
D@vz@) één der vier vervolgensafvalt.Van desoorten noemen wj:
uitstekendste Latinisten noemt.Van de lange

reeks zjneryeschriften noemen wj:pDe0ptimo genere mterpretandiscripturas(1558)'',
ae analyticae omnlum haeresium
plybul
h:ussaeculi''1- QPanopliaEvangelica(1561)''
,
um llbri III pro defensione conpstromat
ciliiTridentini(1563en laterl''
,- rDe vera
apud Romanosecdesia (1572)'5- pDemodo
verae confesBlonis(1568)''1- rExhortatioad
Hollandos ut redeant ad Catholicam Christi

De kleinbladi
ge Iîp& (T.yarvifoliaE*k.)of
uinterlinde met betrekkeljk kleinebladeren,
'
die van onderen witachtig yroen en in de

hoeken der aderen roestkleurlg behaard zjn.
De bloeiwjze bestaatuit 5 t0t10 bloeten,
terwjl de noot
jes bolrond zjn en z00 groot
a1s eene erwt. Zj bloeitin Julj en wordt
vooralop de bergenen indenoordeljkestreken gevonden.Voortsdegrootbladige114:(T.
grandifolia A#rA.),in 0nsVaQerland z00algemeen,dat zj in den vreemde zelfs den naam
van H olland8a e linde draagt,metscheef-hartvormige bladeren,aan den voetdikwjls aan
den eenen kantafgestompten opdeonderste
oppervlakte vlokklq behaard.Hare bloeiwjze
isarm en harenootleszjnvan4uitspringende

Ecclesiam (1577)'',- pD
,e apostolico virginitatis voto(1580)''j- pLabyrinthusChristianus
(1583)'',enz.,terwdlhjvoortseen grootaanta1handschriften heeftachtergelaten.
Lindau, eene voormalige vrje rjksstad
in het Bejersch arrondissement Zwaben en
Neuburg,verrjstongemeen bevalligaan het ribben voorzien. De linde behoort t0t onze
noord-oosteljk uiteinde der Bodensee op 2 schoonste woudboomen en onderscheidt zich
eilanden, die echter door eene houten brug door hare volle, fraai-gew elfde bladerkroon.
ter lengte van 350 Ned. el en sedert 1853 Zj wordtweleens30 Ned.elhoogen heeft
d00r een steenen spoorwegdam metden vas- aan den stam eene grjsachtig-bruine schors,
ten wa1verbonden zjn.Men heefter4 ker- terwjl die der takken groenachtig ofroodken,een Koninkljk slot,eeneLatjnsche en achtig-bruin en glad is.Zj groeitzeer snel
eene njverheidsschool en omstreeks6000in- en bereikt een hoogen ouderdom.Hetlindewoners.Eene fraaje haven is in 1812 aange- hout is ligt en week,laar zeer taai;- de
legd,laterM nmerkeljk vergrooten methet bast dient in Rusland t0t het vervaardigen
sàndbeeld van Maœimiliaan 11 en methet van Moskovische matten en bj 0ns 00k wel
beeld van een reusachtigen leeuw vemsierd. t0t het opbinden van planten, en de flne
Door middpl vqn die haven is Lindau het k00l is zeer geschikt voor teekenaars en t0t
centraalpuntgeworden van hethandelsverkeer het maken van buskruid.De aangenaam rietusschen Bejeren en Zwitserland.Hetstoom- kende bloemen worden wel eens alsthee gebootverkeer iB er zeer levendig en de markt trokken om t0t zweetmiddelte dienen.W j
voorzien van ooft,wjn,kirschwasseryvisch, geven hierbj in iglwr1 eeneafbeelding van

graan'
,veten kaas.Hetnabjgelegen LindenDJ wordt wegens zjne traaje tuinen door
vele vreemdelingen bezocht.
Lindberg (JacobChristiaan),eenDeensch
beoefenaar der Oostersche letteren, geboren

de winterlinde en welin a een tak op l/sde
der natuurljke grootte,in b eenebloem in
natuurljke grootte,in c een meeldraad,in d
een stamper,beide op 3-voudige grootte,en

in J en # doorsneden van een zaadje op 4te Ripen in Jutland den 144enJanuarj 1797, voudige grootte,- voortsin fguur 2 van de
wjddezich aan destudiedergodgeleerdheidj zomerlinde,en welin aeen tak op l/sdeder
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natuurljke pootte,en inb eeneaanmerkeljk
vergrootebloem.- Voortsheeftmen n0gde
gilverlLnde(T.argenteaDe.
6l,dieinHongarje
en Siebenbiirgen tehuisbehoortenzichdoorzilverwitte blade-
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Hj studeerde te

Miinster,Göttingen en Bonn,en

i

vestigde zich in

pjg.u.oezomevlinde(r.vlgtyplt
yaa).

aoadémlestad in
1820 als privaat

$

laatstyennemde

schau. Hier schreefhj zjn beroemd werk:jdncent.In 1823 vertrok hj a1sbuitengewûon

W örterbuch derllpolnischen Sprache (1807- 1hoogleeraarin deregtennaarGieszfnenwerd
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exin 1824gewoonhoogleeraarenin 1826 tevens thasarBekker(1869)'',- rHetoudstegezanglid van de schoolcommissie en van den kerke- boek in de Nederlandsche GereformeerdeKerk

raad.In1829werdhjteDarmstadtpMinisteri- (1869):
11 5De Haarlemsche Costerlejynde
alrath'' in hetministérie van Binnenlandsche (1870, in onderscheidene talen vertaald) ,Zaken en Justitie, met den titelvan geheim DBenedictusSpinoza(1871)''.- enntzeerboek
regrringsraad,in 1832 directeur van den pas- van het schaakspel(1876)''.
opgerigten rstudienrath''2 en in 1834 daarenLindeberg (Anders),een Zweedsch dichboven kanseliex der unlversiteit en lid van ter en romansehrjver,geboren te Stokholm
den 8sten November 1789,nam in 1808 deel
aan den 00rl0g tegen Rusland en in 1813 en
laatstgemelde betrekkingen vestigde hj zich 1814 aan de veldtogten in Noorwegen en
op het kasteel Dreis in hetPruissische regé- Duitschlapd,envroeg in 1825alskapiteinzjn
ringsdistrict TrieL en overleed op eene reis ontslag.Daarna legde hj zich metjvertoe
te Bonn den 3dek Junj 1870.Van zjnege- op deletterkunde,schreefeenigeomvangrjke
schriften verm elden wp'': Abhandlungen aus gedichten en de romans:plunker Carl(1847,
het Bondsscheidsgeregt, in 1835 lid van den
staatsraad en in 1830 geheim staatsraad.In

dem Deuts:hen gemeinen Clvilprocesse(1823- 3 dlnl''en rHalfbrodern (1848)'' terwjlhj
1829, 2 dln)'',- rLehrbuch desdeutschen reeds sedert 1821 verbonden 'vas aan de reg
emeinen Civilproeesses (6de druk, 1842)'', dactie van verschillende dagbladen.W egens
en rHandbuch des deutschen gemeinen een zjnergeschriften werdhjvan malesteitsbiirgerlichen Processes (1831- 1840)'. Als schennisbeschuldigd,in degevangenisgeworhoogleeraar vond hj grooten bjval wegens Pen en ter d00d veroordeeld.Men was echtel'
de helderheid zjner voorstelling,- en op geenszins voornemens om dit vonnis ten uitstaatkundig gebied maakte hj zich bekend voertebrengen,maarw ildehem slechtshetstildoor zjne werkzaamheid als lid van de zwjgen opleggen.Daarom spoordemen hem
Eerste Kamer,doorzjne gesehriften,zooals: aan om zich met verzoek om genade t0t
rStaatskirche, Gewissensfreiheit tlnd religiöse den Koning te wenden. Hiertoe echter was
Vereine (1845)'', en door zjne deelneming hj niettebewegen;integendeel,hj verzocht,
M n de conferentiën van ministers te W eenen

dat het vonnis op zjn verjaardagmogtwor-

in 1834.Hj was een vertegenwoordigerder den voltrokken, zoodat de Konlng doorhet

behoudende staatkunde en een verdediger der verleenen van eene algem eene amnestie aan
ultramontaansche belangen. Om die reden staatkundige overtreders een einde moestma-

werd hj in 1848 ambteloos,doch een kies- ken aan de zaak.DaarnastichttehjteStokdistrict in W estfalen zond hem naar de Na- holm een schouwbllrg,maar toen hj deze
tionale Vergadering en naar hetParlement te aan zjneschuldeischersmoestafstaan,keerde
Erfurt,waar hj ecbter weinig invloed had. hj terug t0t deJournalistiek,en bleefhierDeze klom, toen het Plenum van den Bond aan getrouw tot aan zjn sterven, op den
weder te Frankfort vergaderde. Hj was er 18den December 1849.Van zjnetalrjkegegevolmagtigde voorLiechtenstein enbemoeide
er zich vooral met de aangelegenheden van
Keur-Hessen.
Gerrlt 't)x de D nde Jcldz., een Nederlandsch dichter. Ilj Averd geboren te Rotterdam den 12den Afaart 1808,studeerde in de
godgeleerdheid en naza in 1830 deelaan den

Tiendaagschen Veldtogt.Vervolgensbegafhj
yich naarEngeland,waarhj teLondeneene

kostschool overnam , welke zoozeer in bloei

schriften van staatkundigen inhoud noemen

wj:r
ige1809 oeh 1832 (1832,3dedruk
''sver

1833),

-

en pBidrag tillSverigeshistyria

feter den 10 Novembex 1810 (1839,2dlnl'.
Lindeblad (Asser),een Zweedsch schrjver,geboren in Schonen den 19den December
1800, maakte zich reeds vroeg bekend door
1831
zjne gelegenheidsgedichten, werd in h
ield
leeraar teLund,waarhj voorlezingen
aes
t
he
t
i
ca
en
ges
c
hi
ede
ni
s
der
l
et
ter0V0<
kunde,en zag zich in 1837 beroepentotgods-

toenam,dathj haarvestigdein hethuis,te
voren bewoond door den protector Olirier dienstleerM r en proost te Oefved,waarhj
0r0-'
?
z)
:11.Hj overleed aldaarden 27stenJanu- den 3denMaart1847overleed.Zjnedichterljke
arj 1858.Hj Bchreef:rDevrjwilligeJagers werken,zooals:pBlekingsblommoy(t828)''1der Leidsche Hoogeschool in 1830 en 1831'' 5Frënl
ingen(1831)',- rDikter(1832-.1833)'',
en leverde later onder den pseudoniem van enz. onderscheiden zich door een t
raajen,
de z
gcAool-eedfer een bundelkoddigegedichten, beeldrtken stjlen dooreeneverhevenevlugt,
welke in 1860 door mr.J.nan Lennep met afgewisseld door een schertsenden toon. In

yoorberigt en levensbeschrjving uitgegeven prozaschreefhjnovellenenleerredenen.O0k
afhj:psvenska sangen (1832,dl1)''in het
en meermalen herdruktzjn.
Antoniusrg1 der Z1#e,een doorwrochtNe- llcht.
derlandsch letterkundige.Hj werdgeborente Lindeborn (Jan) een Nederlandsch g0dVaarlem den 14denNovember1833,studeerde Feleerde,geboren teDeventeromstreekshet
in de theologie,was van 1859 t0t 1861 pre- 1aar1630,studeerdeteKeul
en,werdlicentiaat
dikantte Amsterdam ,legdetoenzjnebetrek- ln de godgeleerdheid en priester,in 1656 kaking neder, promoveerde in 1862 te Göttin- pellaan en in 1671 pastoor.Laterwerd hj
gen en vestigde zich vervolgens te Berljn pxovicaris Wan het bisdom D eventer,en overen werd later bibliothecaris te W iesbaden. leed te Utrecht den 54en Augustus 1696.Hj
Hj schreef: rldeeën van Smarâ (1866)'',- schreefeene pLadderJacobs'',die veelopzien

pstu- baarde en in hetLatjn werd uitgegeven ondiën (1866)''- pDavidJoris(1867)'',= pBa1- der den titel: sscala Jacobi virginibus D0e
rspreide opstellen (1862- 1865)''pve
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Cum proposito perpetuae continentiae in se-

culo famulantibus applicata (1666)''.Ild :0raakte daaroverin pennestrjdmetden Dominicaan I'reylinek te Keulen,en schreefvoorts
n0g:pllistoriasive notitia episcopatusDaven-
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neeskundej verwierf in 1630 te Franeker de
dodorale waardigheid in de geneeskunde,begafzichvervolgensnaarzjn vaderteAmsterdam en vestigde zich aldaar,na diens over-

ljden,alsgeneesheer.In 1639werdhjhoogtriae (1670)'',- rTractatusdeeëcaciasacrii- leeraar in de geneeskunde te Franeker, in
ciorum,quaeobtulitlexdivino-Mosaica(1677)/') 1643 was hj erredoren in 1648 bibliothetentiae sacramentum (1677)''
,- caris.In 1649 weeshj een beroep alshoogrIn poeni
In undionisextremaesacramentum (1679)' leeraar naar Utrechtvan de hand,maar gaf
dinationis sacramentum (1682)'',- gehoor aan een dergeljk beroep in 1651 te
oIn or
In baptismisacramentum (1682)' olesus Leiden, waar hj den 5den Maart1664 over-

sepultus etc. (1684)'', mlesussub Pontio leed.Hj schreef:puniversaemedicinaecomPilato passus (1689)'' - en rlesusmortuus pendium (1630)''
,- pDescriptismedicisetc.
(1637; editio auctior 1682)''- sMedulla
(16
L96
9'1
m

àen (Vander).Onderdezennaam ver- medicinae (1642)'',- pseleda medica etc.

(1656)''' - Hippocratis Coi opera omnia
Hendrik zlfozlïdz.v@n #e Linden,00k A'
e4- (1665, 2 dln),?,cnz.
riens zlfosiiNerdenns en Henrouszzlfpzlï#e,
ç
Jokan Op der .blstfel, een verdiensteljk
van der .fzlstlgz,een Nederlandschgodgeleerde, Nederlandsch regtsgeleerde,geboren in 1756.
melden wj:

geboren teNaarden den 13denFebruarj1546. Hj wasgedurendeeenereeksvanJaren een
Hj ontving zjneeerstewetenschappeljke0p- uitstekend pleitbezorger en gedurende den
leiding in het klooster te Oud-Naarden,doch laatsten tjd zjnslevenslid van deregtbank
koos de zjde van de vporstandersderller- van eersten aanleg te Amsterdam.Voortswas
voxminy, verliet het land,om zich aan de hj lid van de Leidsche MaatschappjvanNe-

vervolglngen van A lra te onttrekken,en ver- derlandsche letterkunde en ridder der orde
toefde eenigen tjd in Oost-Friesland, waar van den Nederlandschen Leeuw ,en overleed
hj doorhandenarbeidin zjn onderhoudvoor- te Amsterdam den lsten Augustus 1835.Van
zag en zich tevens toelegde op de Grieksche zjnetalrjkegeschriftenvermpldenwj:pKorte
en Hebreeuwsehe talen en op de godgeleerd- schets derforme van procedéren voor de H0-

heid.Achtervolgenswashj predikantteDjk- ven vanJustitiein Holland (1781)'',wierEnhuizen en te Enkhuizen en zag zich in 1585 gel
sche vertaling no4 steeds alshandleiding
benoemd t0t hoogleeraar te Franeker,waar dientvoorderegtspleglngin BritschGuyanajhj den zosten Maart1614ovorleed.Hj had rM em oriën 0V0r twee belangrjke criminéle
in 1593 te Leiden de dodorale waardigheid questiën (1191)'',- J.Voet,commentatioad
verkregen, en meer dan ééne gemeente be- Pandectas(1795,3 dln)'', mlletGrootPlageerde- doch vruchteloos- hem totleeraar. caatboek van Holland en Zeeland 8steen 9de
Hjschreef:Episcopus.Deproprietatibusepis- deel met register (1798)'' - pverzameling
copi etc. (1587)''j- mDisputationes XXVIII van merkwaardigegewjsden dergeregtshoven
ad locos theologiae praecipuos (1598- 1599)'', in Holland (1803)'',- rBeredeneerd regiBter
Systema theologiae etc.(1611)'' - rDe op hetW etboek-Napoleon (1809)'',- rAlgecorrectionefratrum ecclesiae (1611)/',- mAd0- meen registeropdewetboeken (1813.2dln)'',
lescentia etc.(1611)'', pcataloguslaborum - roratio ad celebrandum quinquagesimum
litterariorum etc.(1611)''
,- en nlnitia aca- annum advocatimuneris (1824)'',- en pDe
demiae Franequeranae (1613)''.
wareplelter(1827)''.
utntonins afs/oliddd r@n der
een
& 'pls der N sA zz nan Rprankknlzen, een
zoon van den voorgaande en een verdienste- verdiensteljk Nederlandsch godgeleerde. Hj
1jk Nederlandsch geneeskundige.Hj werd werd geboren te 's H ertogenbosch in 1767,
geboren in Oost-Friesland omstreekshetjaar was achtervolgenspredikantte Paesens en te
1570, studeerde te Franeker in de gçnees- Kantens, werd in 1846 em eritus en overleed
kunde en in de letteren,wasvervolgensw erk- te Veendam den 13den Februarj1855.Behalve
zaam als rector der Latjnsche schoolen ge- onderscheideneleerredenen gafhj inhetlicht:
neesheer te Utrechten daarna te Am sterdam , ,
1Pxoeve eener vrje behandeling van den Heien overleed aldaar in 1633. Hj bezat eene delbergsche Cateehismus (1831- 1835,4d1n)'',
ongemeene vlugheid en eene uitgebreide kenen rBjdragen voor de zuivere Bjbelleer

nis der oude letterkunde en schreef:pphysi- ofhet oude kleed zonder nieuw e lappen''.
ologia, explicens res naturales octo libris
Pierre .5Je4Cr# ran der .Nzlddgz, een veretc.''- rpathologiaetc.''- pMethodigeneralis diensteljk beoefenaar derinsectenkunde.Hj
l geboren te Brusselden lzdenD ecember
cognoscendi, praedicendl, curandique m orbos wert
libri tres'' - rDe febsbusliber'' - pDe 1797, schepte reeds vroeg behagen in de becapitis aFectuum cur
atione liber'') - rDeocu- oefeni
ngdernatuurljkehistorie,ontvingzjne
.
lorum alectuum curatione liber'',- rDeauri- eerste opleiding aan het collège Théréslen en
um alectuum curatione libex'' - pluocicom- aan hetlycée nationalj begaf zich in 1817
munesmedicamentorum empirieorum etc.'' - over Parjs naar Bologne,waarhj zich inSynopsis medicinae practicae etc.'' enz.
zonderheid 0: dedier-enkruidkundetoelegde,
Jan xd.
zlloz
lifb,
s van der D nden, een zoon en werd er ln 1821 dodorin degeneeskunde.
van Antoni'
us zzlftlzlitfe.s en geboren te Enk- Hj bezocht voorts Rome,Sicilld en Parjs?

huizen den3denJanuarj1609.Hjstudeerdete en vestigde zich in 1825 teBrussel,waarhj
Leiden in de wiskunde,wjsbegeerte en ge- 1id en secretaris werd van de Académie van
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W etenschappen en hoogleeraar in dezoölogie schranderheid en regtvaardigheid de moejeaan hetMuséum.Na de reorganisatie van het ljkste vraagstukken t0teenegewenschte0p-

lossing bragt.Naden doodvanlaatstyenoemde
in 1825 trad hj alsminister in dlenstvan
de drie hertogen non .
Mil#HrpAx del,Meén/y:l en Cobury.Na de verdeeling des landB
ln 1826 werdhjlandschapsdirecteurinSaksenonesBononienses,,- pxonograpéa
1eJbellu. Altenburg en geheimraad in dienst van den
larum Europaearum specimen (1825)'', - Koningvan Saksen,enin 1827gezantbjden
YPrécis de la nouvelle doctrine médicale Ita- Bondsdag, doch keerde in 1829 terug naar
llenne etc. (1822)'',- nObservationssurles Dresden, waar hj diredeur der handelsKoninkljk Athenaeum zag hj zich aan die
inrigting belast methetonderwjsin denatuurljkehistoriç.Ht
joverleed aldaarden5den
April 1831. Van zjne geschriften vermelden
wj:rAeshnae Bononienses(1820)''- Agri-

hyménoptèresdel'
Europeetc.(1827)'',- en deputatie en 1id van den geheimen raad werd.
XEssai sur les insectes de Java et des îles Daarenboven zag hj zich benoemd t0toppervoisines(1829)''.
opzigter van de Koninkljke muséa.W egens
Gl
bbertns Acrfïpld van #e D nden, een de volksbewegingen in 1830 werd hj t:t
zeerverdiensteljk Nederlandschregtsgeleerde. minister en na de afkondiging der grondwet
Hj werd geboren teDordrechtden 9denSep- van 1831 t0t minister van Binnenlandsche
tember 1812, bezocht het gymnasium aldaar Zaken benoemd.Nadathj in 1834 zjne P0ren studeerde teLeiden,waarhj in 1836 op tefeuille had neêrgelegd, bleefhj a1sstaatsQuestiones Juridicae'' bevorderd werd tbt Ininister bekleed methet voorzitterschap van
doctor in de regten.Hj vestigde zich als het geheele kabinet,totdat hj in 1843 zjn
advocaat te '
sGravenhage en had er weldra ontslag nam.Hj vestigdezich vervolgensop
eenedrukkepractjk.In 1849doordekiezers zjn riddergoed,den Pohlhof te Altenburg,
van het district Gouda t0t1id van de Tweede om zich wedel*aan zjne lievelingsstudie te
Kamer der Staten-Generaalgekozen toonde wjden.Als minister had hj zjn tractement
hj zich een jverig vriend vanmr.Thorbeoke steeds aan de staatskasafyestaan,en nubeen een uitstekend verdediger dervrjzinnige schikte hj over zjn yensloen ten voordeele
beginselen.Metveleandereliberalenwerdhj van kunstenaars,godsdlenstleeraars en onderbj de beruchtebewegingvan 1853 niether- wjzers in het koningrjk Saksen en in het
kozen, maar nam van 1853 t0t 1873 weder

zitting voorAlmelo,waarhj in laatstgemeld
Jaar door Insinger vervangen werd. Hj is
thans een der t'
wee Rjks-advocaten en was
gedurende eenige Jaren tevensRjks-commissarisbjdeAmsterdamscheKanaalmaatschapyj.
Hj schreef:gyover de gevolgen van ontblnding en slùitlng der Kamer van de StatenGeneraal (1852)'',en leverde talrjkeartikels
in het regtsgeleerd tjdschrift:nrhemis''
,t0t
weLlysredactie hj sedert1843 behoort.
lndenau (Bernhard August von), een
verdiensteljk staatsman ensterrekundige,geboren teAltenburg den lldenJunj 1779,stu-

hertogdom Saksen-Altenburg. Algemeen werden de groote diensten erkend, door dezen

braven man aan zjn Vaderland bewezen.In
April 1848 legde hj hetvoorzitterschap der

v
olksvertegenwoordigjng inAltenburg neder,
omdat de nieuwe kleswet in strjd wasmet
zjne gevoelens,en om dexelfde reden nam
hj reeds na 4 maanden zjn ontslag a1slid
van de Nationale Vergadering.Hj overleed

te Altenburg den zlsten Mei 1854.Een aan-

zienljk deel van zjn vermogen bestemde hj
voorweldadige oogmerken.OnderdeDuitsche
sterrekundigen bekleedt hj voorts eene eervolle plaats. Van zjne geschriften noemen
deerde te Leipzig in de regten en staatswe-. wj: pTables barométriques pour faciliter le
tengchappen en verkreeg in 1798 de doctorale

calcul des nivellements et des mesures des

waardigheid.W eldra trad hj in staatsdienst hautenrs par lebaromètre(1809)''- pTabute Altenbllrg en legde zich tevens t0e op de lae Veneris (1810)'' - rr
l'abulae Martig
sterrekunde. In 1804 belastte hj zich met (1811)'', - rlnveqtigatio nova orbitae a
het bestuur van het obseNatorium van den Mercurio circa solem descriptae (1813'', baron
Zaa op den Seeberg bj Gotha, XGeschichte der Sternkunde im ersten Jahrtoen de eigenaar eene reisdeed door hetzui- zehnt des 19 Jahrh.(1811)'',terwjlhj de:
den van Frankrjk,en vestigde erzich voor M onatliche Correspondenz der Erd-und Himgoed na den d00d van laatstgenoemde. In m elskunde (1807- 1814)'' van Zaa voort1809 was hj ten behoeve van het rDépât zette en met Bohnenberger het: pzeitschrift
généralde la guerre''werkza>m in Thù'ringen fiir Astronomie und verwandte Mrissenschafen Franken om door triangule
'ring hetterrein ten
L(1816-1818,6dlnl''redigeerde.
in kaarttebrengen,enin 1812deedhjeene
lndenbrog (Erp0ld)ofLéndenbruoh,00k
reis door Frankrjk, Nederland en een ge- Tiliobroga geheeten, een vermaard geschieddeeltevan Spanleen Italië.Gedurendeden be- kundige,geboren te Bremen in 1540 en overte Hamburg in 1616, is de uitgever
v
rjdingsoorlpg volçde hj in Maart1814 den ldeeden
groothertog vanW elmar,KarlHsfoçxt
sqalsk0l0- r:pscriptores rerum Germanicarum septen-

nelen adludant-generaaln=rParjs.Na den
Vredekeerdehj terug naarzjnesterrewacht,
doch slechtsvoorweinigeJaren;in1817werd
hjvice-kamerpresident:lnl8l8viee-landschapsdirecteurte Altenburg,en in 1820 geheimraad
en ministerin Saksen-Gotha, waarhj gedu-

trionalium (1609 en laterl'',- dernchronik
v0n des Kaisers Karl's des Gr. Leben und
Thaten (1593)'', - en der pHistoria regum
Daniae (Leiden,1594)''.Zjnebeidebroeders

Heinrielöen Friedroh onderscheidden zich a1s

beoefenaars der klassieke Latjnsche letter-

rende de regéring van hertog Frederik F met kunde.
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Lindenschmitt (W ilhelm),een Duitsch orde.T0t zjne belangrjkste geBchriften be-

historiesehilder, geboren te Mainz in 1806, hooren:lrElementB ofbotany (1841q7de druk

studeerde metjverin degeschiedenisen let- 1852)'1,- pvegetable Kingiom (1846)'' teren en kende de rGermania'' van Taeitns Collectaneabotanica(1821)'',- pueneraand
nagenoegvan buiten.Hj bezochtW eenenen speciesoforchideousplants(1830- 1833,3d1n),
Mimc
' hen,vestigde zich in 1826 in laatstge- - plll
ustrationsoforchideousplants(1830noemde stad en nam deelaan de monumen- 1838)''
1 DSertum orchidaceum (1838)/',tale werkzM mheden onzer eeuw.In hetdorp DTheory of horticulture (1844)'/, - rFlora
Sendling, niet ver vandaar,schilderde hj medica (1844)'',- pMedicaland economieal
op den buitenmuur der kerk al fresco den botany (1850)'',- en pA synopsisof British
Btrjd tusschen de Bejersche boeren en de qora (1829;3de druk 1841)M.MetHwtton leOostenrjkers,- onder debogengangen van verde hj de: pFossilflora of Great-Britain
hetkasteclaan detuinzjdede zegepraalvan (1831- 1834,2 d1u)', - met Paœton het:
Lodewnk de2#:,en inhetKoninkljkpaleis Pocket botanic,al dictionary (1840)'',- en

met Moore de:pTreasury ofbotany (1865)''.
bj het versieren der Pinacotheek was hj Daarenboven was hj een onvermoeid medewerkzaam .Voorden toenmaligen Kroonprins, werker aan de:pGardener's chronicle''.Hj
later koning M aœ,tooidehj hetkasteelHo- bekleedde sedel't1829 de betrekkingvan hoogtafereelen uit de gedichten van k
%oltiller.O0k

henschwangau met tooneelen uit de geschie- leeraar in de kruidkunde aan de universiteit
denis van verschillende vorstenhnizen.Eerst te Londen en legde z.eneder in 1860,waarna

na dien tjd bepaalde hj zich bj hetschilde- hj in zjne geboorteplaats Catton den lsten
ren in olieverf.Laterwerd hj naar hetH0f November1860 overleed.Terzjnereerheeft

te Meiningen geroepen, om er het kasteel men aan een plantengeslacht uit de familie
Landsberg te versieren met fresco's uit de der Bixaceëù den naam van D ndleya gegeven.
geBchiedenis van het stamhuis W ettin.00k
Lindner.Onderdezennaam vermeldenwj:

werd hj de leermeester van den erfprins
Georg,diefraajedoeken leverde.VervolgenB
vertrok D nden.
nel
tmétt naar Frankfortaan de
Ll
ha
us
enaldaarin 1847.
Ma
iqnde
,enrs
ov
erl
eed
(Johann), een verdiensteljk regtggeleerde,geborenin W estfalen in

FriedricltAffllpk Llndner,eenverdiensteljk
schrjver0y staatkundig gebied.Hj werd ge-

leeraar en doctor in deregten benoemd.Hj
overleed den 8sten Augustus 1645.
Lindesnks, in Noorwegen gewoonljk
Nösset geheeten, is aldaar het zuideljkste
voorgebergte en ligtop 57058'N .B.en 24043%
0.L .van Ferro.Deze kaap is het zuideljk

1814 aan zooveelvjandeljkeaanvallenbloot-

boxen te Mltau in Koerland den 23stenOctober
1172. studeekde te Jena in de geneeskunde
en woonde achtervolgens te W eenen en te

Briinn,teJenaen teW eimar,terwjlhj zieh

1571,bezocht de scholen te D ortmund,Keu- nu eensm etstaatkunde,dan wederm etletter1en, Steinfurt en Herborn, vertrok met een kundebezig hield.Hj schreefermetWeflc:
jong edelman naarFrankrjk,vertoefdeer2 in de: rGeographische Ephemeriden'' en in
jaren te Douay,waar hj in de regten stu- de: pluënder- und Völkerkunde'', en leverde
deerdejging hlermede voortte Leuven,werd daarenbovel:zjn:pGemslde dereuropëischen
in Duitschland licentiaatin deregten,spoedde Tirkei(1813)'/.Omstreeksdientjdaanvaardde
zich vervolgens naar Leiden, ontving er in hj de betrekking van hoogleeraarindeaard1603 verlof tot het houden van voorlezingen rjkskunde en statistiek te Jena, maar zag
en zag er zich weldra t0tbuitengewoonhoog- zich als een voorstander van Napoleon I in

g
esteld,dathj t0thetambteloosleventerurkeerde.Toen eendergeheimebulletins,waann
KotzebuezjnegevoelensoverdeDuitscheletterkunde aan hetRussisch ministériem ededeelde,
door D ndner aan een vriend medegedeeld en

uiteinde van eene met bosch begroeide land- buiten zjne voorkennis in druk verschenen
tong en draagt een hoogen vuurtoren.
was? naln hj dewjk naarden Elzas.Later

Lindley (J0hn),een uitstekend Engelsch vestlgde htl zich te Stuttgart,waar hj met
Cotta het tjdschrift: pDie Tribune''stichtte.
den 5den Februarj 1799,was de zoon van Htj werd medewerker aan de: ppolitischen
een tuinier en wtjdde zich xeeds vroeg aan Annalen'' r)n scheen in betrekking te staan
de jtudiederbotanie.Nadathj voorafzjne: toteen derDuitBcheHoven,terwjlhj in het
DRosarum monoqraphia (1820)'',- pbigita- algemeen de belangen van Zuid-Duitschland
lium monographla (1821)'', - en rorchldea- bevorderde.Datgevoelen w0n veld bj deverrum sceletos (1826)'' in het licht gezonden schjning van zjn: pManuskript aus Siidhad, leverde hj zjn: nlntrodudion to the deqtschland (1820)':,alzmededoorzjnereizen
naturalsystem ofbotany (3dedruk 1839)'en naar Frankrjk en Engeland.Eenewaarschuhet:pNaturalsystem pfbotany(1835)'',waarin wing,om zjnegeheimepayieren te verbranhtj het naar hem genoemde stelsel Qntwik- den, bragt hem tot de ultgave van zjne:
kelde.Hierin stelthj 7tribus alsnatuurljke XGeheimePapiere (1824)''.Intusschen verliet
afdeelingen en onderscheidt in deeerstetribus, hj kort daarna Stuttgart en begafzi:h,na
de tweezaadlobbigen bevattende, wederom 7 een kortstûndig verbljfin den Elzas,naar
klassen,van welkeechterbj de splitsing in Miinchen,waarhj zich metderedadieder:
familiën slechts twee in aanmerking kom en. ppolitischen Annale''belastte.Zjn geschrift
0m hetoverzigtderfamiliën gemakkeljk te over de voordeelen van een handelstradu t
maken,vereenigthj velevan dezewederin tusschen Bejeren en Prl
zissen bezorgdehem
groepenjen dezewederin groepenvanhoogere in Bejeren den titelvan legatierud.In 1832
kruidl
tundige, geboren te Catton in Nortblk
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nam hj de redactie op zich van de:pBayerische Staatszeitung'',dochkeerdeweldranaar
Stuttgartterugj.waarhj den llden Mei1845
overleed.Van zjnegeschriften vermelden wj
nog: pEuropa und der Orient(1839)''
7- en
DSkythienunddieSkythendesHerodot(1841).,.
lkiedriel
tWilhelmD ndner,eenverdiensteljk
opvoedkundige.Hj werd geboren te W eida

en 1857 den pNederlandschen Spectator''in

hetlicht,terwjlhj latert0tde redadievan
dattjdschriftbleefbehooren.00k srhreefhj

een paar Engelscheschoolboekenenvelevertalingen,onder anderen eenevan den:pTristam
Shandy''van Sierne, van onderscheidene r0-

mans van Thaekeray, dcpff enz.,terwjlhj
eindeljk uitgaf: rDe opkomst en ontwikkeden llden December1779,studeerdeteLeipzig lingvanhetEngelschevolk inzjnegeschiedein de letteren en godgeleerdheid,werd er in nist0top qnzen tjdgeschetst(1856-1873).''
1804 leeraar aan de algemeene burgersohool,
Lindpalntner (Peter Joseph von),een
vestigde zich in 1808 als privaatdocent aan
de universiteit aldaar1 en Nverd er ill 1815
buitengewoon en in 1825 gewoon hoogleeraar
i
n de paedayogiek.Een beroep naax D orpat
en uitnoodiglngen uitPruissen,om aldaarbj

het onderwjs werkzaam te zjn, wees hj
van dehand.Hj poogde hetChristendom in
zjne symbolische beteekenis tothoofdbeginse1der opvoedinq te verhefen en bjalle 0nderwjs de genetlschemethodet0etepassen.
Hj schreef: pDe methodo genetica (1808)''
,
-

Duitsch componist,geboren den 8sten December 1791,bezocht hetgymnasium en lycéum
te Augsburg en ontving er tevens onderrigt

in de muziek.W egenszjnaanlegvoordeze
laatste zond de Keurvorstvan Trier hem in

1810 naar Miinchen, waar hj zich oefende
onder de leiding van Winter. Dâârschreef
hj de opera p'
Demophoon''1eenemisen een
5Te-Deum'',welke metbjvalwerden ontvangen. Voorts z0u hj naar Italië reizen op
kosten van den Keurvorst, maar deze over-

De fnibusetyraesidiisartispaedagogi- leed in 1812,waarna Lindpaintner de betrekcae secundum princlpia doctrinap christlanae king aannam van muziekdirecteur aan den
(1825)'', - rMa: Benae:erlebetim Sohne Isarscholrwburg. Hj bekleedde haar 6Jaren
p

oderdasPositivedesFrelmaurerei(1817;3de lang,terwjlh'
j metjver zich ophetcontradxuk 1819)'',- ïDie Lehre v0m Abendmahl punttoelegde.In het begin van 1819 vertrok
nach der Schrift,, - en eeu grnnt aantal hj a1sh0fkapélmeesternaarStuttgartenbleef
schoolboeken.In 1859 heefthj zjnhoogleer- hier op eene lofeljke wjze werkzaam.Hj
aarsambt nedergelegd.
overleed den zlsten Augustus 1856 teNonnenWilhelm a?runo isldler,een verdiensteljk horn aan deBodensee.Bj hetfeestvan zjne
godgeleerde en een zoon van den voorgaande. 25jarige dienst in 1840 was hem de orde
Hj werd geboren teLeipzig in 1814,wjdde van de W iirtembergsche Kroon en persoongich aldaar aan de studie der letteren en der ljke adeldom toegekend. Het aantal zjner
godgeleerdheid,vestigde zi/h in 1839 als pri- compositiën iszeergroot.Vanzjne20opera's
vaat-docent in zjne geboortestad en werd er en zangspelen vermelden wj:yDerVampyr'',
in 1846 buitengewoon hoogleeraar. svegens

-

pDie

Genueserin''
, - rDle sicilianische

het ontvreemden v@n zeldzame uitqaven uit Vesper'', - pluichtenstein'', - gGiulia oder
deboekerjderuniversiteit,ontvinghjin1859
zjn ontslag en werd toteene 6larige gevangenisstraf veroordeeld, doch kwam in 1863
weder op vrje voeten.Vaà zjne geschriften
vermelden wj: rLehrbuch der christlichen
K irchengeschichte mitbesonderer Beriicksicht
igung der Dogmenjeschichte (dl1,1848)''
,
en pErzëhlungen fiir daschristliche Volk

(18
L53,4dln)''.

die Korsen'', - en pDie Machtdes Liedes''.

Vooral echter heeft zjne muziek bj den
XXZIISUI van Gö
th
eengri
osoten bjvalgevonden,;
ed
er
en Van zjne li
e Fahnenwacht
rD i
algem een bekend.

Lineaal en W inkelhaak is de naam

van een sterrebeeld aan het zuideljk hemelhalfrond.H etisdoorLacaillezamengestelduit
eenigekleinesterren indenM elkwegenbevindt

lndo (Mark Prager),een geestig Neder- zich tusqghen den Schorpieen en den Wolf.

landsch letterkundige,geboren te Londen den
Lineen (Lineae)isde naam vaneenetwee19den September 1819, verwierf den graad zaadlobbige plantenfamilie, die kruiden en
van doctor in de letteren,was van 1842 t0t halfheesters omvatm etafwisselende bladeren
1853 leeraar aan het gymnasium te Amster- en t0t bjschermen vereenigde,regelmatige
dam ,voorts gedurende 12Jaren hoogleeraar bloemen,meteen 4-ofs-deeligenkelk,welke
aan de militaire académie te Breda en aan- 4 of5 bovenstandigebloembladenomsluit.De
vaardde in 1865 de betrekking van inspecteur 4 of 5 meeldraden zjn aan den voetveelal

van het lageronderwjsin Zuid-Holland.Hj in een van afwisselende tandjes voorzienen
schreef order den pseudoniem van de oude ring vergroeid.Hetvruchtbeginselisvrj,4Fleer 8mits:pBrieven en uitboezemingen (1851, of s-hokkig,bevatin e1k hokjeslechts'weimet 3 vervolgen in 1859,1861 en1865,meer- nig eitjes en draagt4 ot
'5 stjlen.De zaden

malen herdruktl''
,- rAfdrukken van indruk- hebben qeen kiemwit,maareeneregtuitge-

ke
nmettalvanhout-enanderesneden(1854)'', strekte klem.Totdeze familiebehoorenvooral
pEen ni
euwjaarswenschaanzjnevrienden de twee geslachten Izinwm en Radiola,die0m-

(
1854)'' - pFjmilievan0ns(1855)'',- rClementine (1858)', - pEventlesover de gren-

streeks 80 soorten hebben.Van eerstgemeld
geslachtisinzonderheidLin'am '
lldïftzfce
syiwzxzzzL.

zen (186à)'',- pUittrekselsuithetdagboek ofhrtelas merkwaardig.Zie onder Tla.%.
Llng (Peter Henrik),een Zweedsch dichen nadere levensbjzonderheden van wjlenden
heerJanusSnor(1865)'',- enrrypen(1871)''. ter en de stichter dergeneeskundigegymnasOnder denzelfden pseudoniem gafhj in 1856 tiek, geboren den 15den N ovem ber 1776 te
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en Amaryllis(1686)'',- pDeontdektesehjndeugd, bljspel (1687 en 1690)''
,- nsardanapalus, treurspel (1699 en 1737)'',- pDe
spokende minnaar(1729)':,- en plletboerenhuweljk sluiten,muziekspel(1774)''.
king aan de militaire acadêmie te Karlberg
Joannes .
fzizwellcc/z,een zeerverdiensteljk
en zag zich eenige jaren laterteStokholm Nederlandsch schilder.Hj werd gebàren te
Mnhethoofdeenergymnastiekschoolgeplaatst. Frankfortaan de Main in 1625,doch vestigde
Hj overleed aldaar den 3den Mei1839.Het zich reeds vroeg in Nederland,verlietin1642
ëoel,waarnaarhj streefde,waseene ligcha- Amsterdam om Fxankrjk enItaliëte bezoemeljke en geesteljkeherschepping van zjne ken, vertoefde 8 Jaren te Rome en kqerde
landgenooten.Hj wilde hunne spieren ver- toen Over Duitschland naar Amsterdam terug,
sterken, doch hun tevens smaak inboezemen waar hj in 1687,volgensanderen in 1711,
voor poëzj en gezang.In zjne gedichten: overleed. Immerzeel getuigt van hem : ,Hj
Gylfe (1812)'' en rAsarne (1816- 1826, 2 bezat een zeer vruchtbaren en dichterljken
dlnl''wilde hj zkn volk nationaleheldenzan- geest.In alzjnetafereelen heerschteeneopgen aanbieden.Zjne verzen echter,hoewel merkeljke verscheidenheid; doch in al die
niet van diehterljke sphoonheid ontbloot, verscheidenheid hervindt men altjd bj hem
maakten geenszins den beoogden indruk. denzelfden zachten,aangenamen en zilverachGrooterbjvalvond zjnegeneeskundige gym- tigen toon, dezelfde naauwkeurigheid van
nastiek; door eene naauwgezette beoefening teekening,dezelfde kunstige groepéring,dender ontleedkunde verhief h!j de gymnastiek zelfden rjkdom van bollw-en beeldhouwwert0t een stelsel,hetwelk ter genezing van ver- ken,hetzelfde breed en behageljk penseel''.
schillendezlektenk0n worden toegepast,zoodat Een zljnermeestberoemdeschilderjenis:pEen

Llunga in Smaland en opgevoed teW exiö,
zwierfgeruimen tjd rond in zjn vaderland,
Duitschland en Frankrjk, en werdin 1805
schermmeester aan de universiteit te Lt
m d.
In 1813 aanvaarddehj eenedergeljkebetrek-

weldra 00k elders in Zweden en vervolgens gezigt te Amsterdam , ziende qp de Nieuwe
in Duitschlandgymnastiekscholen voordatdoel Kel'k en het Ellendige Kerkhof'.Voortsvindt
verrezen.Zjn geschrift:pAlgemeenebeginse- men van hem op het Mauritshuis te 'sGralen der gym nastiek (1840)''is eerstna zjn venhage: XEene Italiaansche zeehaven'',
d00d in het lichtverschenen.
XHet vertrek van Karel 11 uit Scheveningen
Lingard (J0hn),een Engelsch geschied- naar Engeland'' - nEen landschap m et een
schrgver,geboren teW inchesterden 5denFe- hooiw agen'', - en ?Eene paardenmarkt''qbruarj 1771,ontving zjneopleidingaan het en op hetTrippenhms:rEeneItaliaanschezeecollège der Jezuïeten te Douay, vertoefde haven'' - Eene rjschool'' en nog eene
ve onderscheidene
eenigen tjd te Partjs en woonde vervolgens PZeehaven in Italië''.Behal
.
als R. Katholiek priester te Newcastle on andere schilderjen heetthj ook eenigeetsen
Tyne.Alsschrjvertrad hj heteerstopmet nagelaten.
het geschrift: pcatholic loyalty vindicated
Lingen eengraafscbapin W estfalen,voor-

(1805)'',waarin htjde vaderlandsliefdezjner heen gedeelteljk tot Hannover,gedeelteljk
geloofsgenooten tegen de aanvallen van Pro- t0tPraiBsen behoorende,isthansin zjn getestantsche schrjverszochtteverdedigen.Htj heelaanPruissentûegevoegd.Voorheenvormde
beoogde hetzelfde doel in : rDocuments to
ascertain the sentiments of British catholics

in former ages(1812)':,en gstridureson dr.
Marsh'
s comparative view qf the churches
of England and Rome (1815)''.Die strekking
openbaartzich evenzeerin zjnegrootere4eschiedkundige werken,zooalsin:pAntiquitles
ofthe Anglq-saxon Church (1809,2 dln,2de
druk 1845)'',en rHistory ofEngland tillthe
revolution of 1688 (1819- 1825, 6 dln;6de
druk,1854- 1855,10 d1n)''.Na hetvoltoojen
van laatstgenoem d werk bezocht D ngard het

vasteland en vertoefdeeeniren tjdteRome.
Leo X II w ilde hem dencardlnaalshoedscbenken, r:aar hj wees dien van de hand.In
Engelandteruggekeerd,leverdehjeeneEngelsche vertaling der geschriften van hetNieuwe
Tegtament?vestigdezich gedurendezjnelaatste levenslaren te Hornby bj Lancaster en

dit graafschap een bestanddeelvan het graaf-

schap Tecklenburg en was gewoonljk a1s
heerljkheid in hetbezitvan zjljnen vanhet
gratbljk Huis,totdat het door Karel V als
rjksleen ingetrokken en in 1548 aan graaf

M aœimiliaa,n van Wlres in leen gegevenwerd.
D e voogden der eenige dochtervan den graaf

van Wvres (latergehuwdmet W illem 1,prins

ran OrJ1
!/e)verkochten hetgraafschap weder
aanKarelT'r,diehetin lsssm etBourgondiëtoewees aan zjn zoon Philipn II,waarna deze
zich in hetbezithandhaafde,totdat hetdoor
prins Maurits vexoverd werd. W él vielhet
in 1605 en 1633 nogm aals in de handen der

Spanjaarden, maar kwam na den aftogtvan
deze wederom onder .
(e heerschappj van

Oranje-Nassaw.Na den doodvan Willem 1Ih

koning van Engeland, werd Yet geërfd door
den Koning van Pruissen,die hetweder met

cverleed aldaar den llden Jl
llil 1851.
Tecklenburg zamensmolt.ln 1809werdhetbj
Lingelbach. Onder dezen naam vermel- het hertogdom Berg gevoegd en in 1810 met

den wf,:
DaniëlZl.llàccA,een Nederlandschtoûneeldichteruitde tweedehelftder17deeeuw.Hj
sehreef:pApollonius,koning vanTyrus,treurspel (1662)'', - pDe liefde #an G ana en
Endymion,treurspel(1669)'' - pcleomenes,
treurgpel(1687)''
,- pDeliefdevanAmyntas

Frankrjk vereenigd,doch in 1814aanPruis-

sen teruggegeven,dat een gedeelte aan Hannover afstond, waaxmede het in 1866 t0t
Pruissen terugkeerde.- Deevenzoogenoemde

koo
fdstad,nietvervan deEemsaan eenkanaal gelegen, bezat voorheen eene universiteit, in 1685 gestichten in 1819 opgeheven,
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doch heeftn0galtjdeen bloejendgymnasium er sago,- voorts heeftmen er peperjgamen teltongeveer5000inwoners,eeneambachts- bir, vele boom- en aardvruchten, groenten,
gchool,eenige tabaksfabricken,eene katoen- eetbare vogelnestjes,benevenseen overvloed
fabriyk,onderscheidenelinnenweverjen enz. van visch en tripang.Bufelsworden er alleen

Llngg (HermannLudwig0tt0),eenDuitsch t0t voedsel aangefokt,paarden zjn er niet,

dichter, geboren te Lindau aan de Bodensee en tot de wilde dieren beboortereene groote
den 22stenJanuarj1820,studeerdeteMiinchen soort van zwarte apen. Men heeft er eene
in de geneeskunde, m aar legde zich tevens M aleische bevolking van ongeveer12000zielen
met jvert0e op de fraaje letteren Nahet en 500 Chinézen.Vele inwoner:v>renterzeej

dqn doctorsrang bezocht hj
deuniversiteitenteBerljn,PraagenFreiburg
envestigdezich vervolgensin zjnegeboorteplaats,waarhj gedurende 2Jarendearmenpradjk waarnam.In 1846 zag hj zich ge-

enmen vindtonderheno0kbekwamescheeys-

ln het: rMorgenblatt''eenige gedichten doen

Dai ofKoewala Dai,de hoofdplaats van het

VerW erven Van

bouwers.De invoerbestaateruitrjst,olle,
suiker, zout,tabak,thee, jzerwerk, verfwaren, opium , was, papier, Chineesch porselein,zjdeenljnwaad.OverdeLingga-groep
ylaatstbj hetlegeren kortte voren had hj heerschteen Sultan,diezjn verbljfhoudtte

o
p
nemen.Tjdenseenlangduriyverlofvolbragt eiland Lingga.Voorheen maakten deinwoners
hp in 1847 eene xeis naarItallë,waar vooral

er zich schuldig aan. zeerooverj,doch door
Rome, Napels en Pompeli hem boeiden.In eeneovereenkomstmethetNederlandschgezag
1849 werd hj ziek,ontviny in hetvolgende zjn de Sultans verpligt,om datkwaad met
Jaar pensioen en vestigdezlch toen te Miin- kracht te keer te ga>n. - onderscheidene
chen,waar hj zich bj voortduring aan de rivieren,beBl
lye
lin
ton
enddo
rar
gpe
enndo
es
pgJ
el
ajvks
a,de
Sumâ
n na
tr
aa
m,
dichtkunstwjdt.Zjne:pGedichte (5dedruk, Bornéo en
1865)''werden in 1854heteerstdoor Gelbel van Lingga.
uitgegeven. Daarop volgden:nDie W alkyren

(1864;2dedruk 1865)'',- hettreurspelpCatilina (1865)'',- en rDie Völkerwanderung
(1866-1868,3 é1n)''.Hj onderscheidt zich
door.een keurigen stjl en een'
welluidenden

Lingonen (Lingones)isdenaam van een
0ud Celtiàch volk in Gallië, gevestigd aan

den voetderVogézen bj de bronnen van de
Maine en van de Maas,ttlsschen de Treviren

en Sequanen, op een t0tGallia Belgica behoorend en laterbjGalliaLugdunenslsPrima
en rljkdom van fantasie.Van zjne kleinere gevoegd yebied.Keizer Otto verléende hun
versbouw ,doorverhevenheidvan denkbeelden

gedicitenvonden rspartakus''
,- pLepanto'
', het Romelnsch burgerregt,'tgeen door Ves- en vooralsDerschwarzeT0d''ongemeenen .pl.
sïczl'
l.
v bekrachtigd werd,nadat zj onder
Juliu.g tgclillld,die tegenover Vespasianwsden
bjvql.

Llngga of' Llng% is de naam van eene titelvan ncaesar''aangenomen had,in 70 na
eilandengroep tusschen Sumâtra en Bornéo, Chr. door de Sequanen overwonnen waren.
onder den evenaar gelegen,t0t de residentie Hunne hoofdstad wasAndomatunum ,het heRiouw behoorende en hoofdzakeljkbestaande dendaagsche Langres.
uitde eilanden Potong,AbangBesarenAbang
Linguet (Simon Nicolas Henri)j bekend

Ket
lil, Nopon, Mesana, Merodong, Timian,
Boala enz., van welke ieder wederom door
een aantalkleinere eilanden omgeven is.00k
Sala en de Zeven-Eilanden-Groep worden er
n0g toe gerekend,alsmede hetgreate eiland
Sebanka enz. A1 die eilanden worden door

door zjn letterkundigen strjd en door zjne
Reims den 14den Julj 1736, studeerde te
Parjs in de regten en vertrok in 1751 met

m erkwaardige lotgevallen, w erd geboren te

den hertog non Zwdbriicken naar Dtlitschland
en later met den prins de ./ellrcx naar P0r-

talrjke straten gescheiden,van welke glechts tugal.Bj zjn terujkeerin Frankrjk baarde
weiùigevoorschepen bevaarbaarzjn.Zj zjn hjoqziendoordeuitgaFevaneene:pHistoire
meest alle heuvelachtig en m iddelmatig hoog. du slècle d'
Alexandre (Amsterdam , 1762)'',
Herklimaatisergunstig,hoewelersomtjds gevolgd door: pHistoire des révolutions de
eene ondrageljkehitteheerscht.
l'emplre romain (1766,2 dln)''
, g'
rhéorie
Van deze groep draagthet grootste eiland desloisciviles(1767!3d1n)''j- en pllistoire
desgeljks den naam van Lingga.Hetheeft impartiale des Jésultes (1768)''. D00r deze
eene oppervlakte van nagenoeg 18 D geogr. geschriften, waarin hj een grooten rjkdom
mjl,en de Piek van Lingga,op 0012'30'
/ van kennis, eene ongem eene schranderheid
Z. B. gelegen, heeft eene hoogte van 1200

en 00n vermetelen moed openbaarde, berok-

kendehj zich velerhaat.Ook alsParlementsadvocaatonder3cheidde hj zichdoorzjnebekwaamheiden wektehierdoorden njdzjner
ambtgenootenjzoodathetParlementzjnnaam
op de ljst derbevoegde pleitbezorgersdoorDroogte genaamd,en de zee is erin heta1- haalde.Hj bepaalde zich nt1wederbj zjn

Ned.e1.De bodem is er boscbrjk en men
vindterfraajehoutsoorten,- 00k heeftmen
er goud en tin'
.Tusschen Lingga en hetmeer
zuideljk gelegene S#averheftzich eenegevaarljke bank, Allan Katan of Ilchester's
gemeen ondiep. De reede van Lingga ligt
tusschen de Zuidkust van het eiland en het

te voren gesticht:rlournalde politique etde

littérature (1774-1776,en van 1777tot1778
ei
h
landleColombo.Devoornaamsteriviervan doorLaharpevoortgezet),doeh raoestveegens
et elland, de Soengei Dai, is over een af- zjne bjtendetaalweldra Frankrjk verlaten.
Eerst ging lij naar Zwitserland,maar begaf
montl heeft men eene overdekte batterj van zlch van hiernaarEngeland,waarhj zjne
staud van 4 uren gaans bevaarbMr;aanharen

pM lwerk. Het voornaamste voortbrengsel is

vermMrde:pAnnalespolitiquesjdviles'
jetllit-
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téraires''in het licht deed verschjnen.Hj
verkreeg weliswaareenigejaren daarnaver10fom naarFrankrjk terug tekeeren,maar
hj gevoeldezich inzjnvaderlandz00belemmerd in zjne bewegingen,dathj uiteigen
beweging naar Brussel toog en hier bj de
uitgave der sAnnales'' op eene teugellooze
wjzegebruik maaktevanzjnevrjheid.Toch
vertoonde hj zich te Parjs,maar werder
d00< eene lettre de eachetin de Bastille gewcrpen.Eerst na 2jaren herkreeg hj zjne
vrjheid, nam de wjk naarLonden en verwierf in groote mate de gunst van hetpubliek, daar hj in zjne pMémoires sur la
Bastille (1783)''de verborgenheden van het
Fransche Hofdespotismus ontslujerde. Ook
deedhtjzjnepAnnales''wederinhetlichtverKhjnen,maarhjschreefdaarinthansmetzoo
grootegematigdheid,datzjn tjdschriftgeene
koopersvond.Daarna poogdehj zich aangenaam te maken bjkeizerJosqf11en schreef
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een aantal opene ofgesloten werken,die met
elkander in verband staan, zoodat daardoor
een groot terrein verdedigd ofeene aanzien-

ljkemassatroepen verschanstwordt.Vormen

deliniën een zamenhangendgeheel,dannoemt

men ze aaneenyesehakeld,- liggen dewerken
afzonderljk,danheetmenzelinle'nmetflddc/zdlelimten. De voornaamste aaneengeschakeld

zjn liniën metredans,gebastioneerdeliniën,
getenailleerde liniën en liniën met cremailléren.Die mettusschenruimten beshan in eene

reeksvanafzonderljkewerken,welkeelkander
bestrjken of door een daarachter gelegene
tweederjwerken worden verdedigd.Omtreï4t

den vorm en de grootte van deze afzonder-

ljkewerken bestaan geenevasteregels,doch
zj moeten aan zekere vereischten voldoen,
bjv.datzj in elkandersvuurliggen,datzj
niet omtrokken kunnen worden, dat hunne

toegangen moejeljk tegenaken zjn,datde

achtergelegene ruimte goede stellingen 0qle-

over de verwikkeling van dezen Vorstmet vert en dat het vôörliggend terrein geschlkt
de Hollanders hrtboek :pconsidérations sur is vogr eene aanvallende beweging uit de

l'ouverture de l'Escaut (1787, 2 dln)''.De versterkingen.In 0ns Vaderland kennen wj
Keizer ontbood hem naar W eenen, schonk

hem geld en adeldom ,en zorgdedathj veilig naarFrankrjk k0n reizen.Na zjnterugkeèrteBrusselverdedigdehjechtermetkracht
denopstandderBrabanters,zoodathjweldra
hetland moestverlaten.Hjbegafzichweder
n% rParjsen rigtte,in strjd methetvolksbelang, op eeneonw>ardigewjze zjneaanvallen tegen de Nationale Vergadering.Toen
voorts de Nationale Conventie bjeenkwam ,
verborg hj zich in de nabjheid van Parjs.

onderscheidene liniön, zooals de Nieuwe H01landsche waterlinie,de Grebbelinie enz.

Linieschepen zjn eigenljk oorlogsche-

pen, die de geschiktheid hebben om in eene

slaglinie te strjden.Hiermede bedoelde men

vaartuigen met 70 t0t 90 stukken,inQgladde
lagen gerangschikt. Later had men er m et
120 t0t 140 vuurmonden en onder den naam

van driedekkersbekend.Zj zjn voorzien van

een v0l.driemasttuig en van hulpstoomvermogen. Thans echter 'vorden zj nietmeergeDe Jacobjnen echterwisten hem op te sgo- bouwd, daar m en ten behoeve van den zeer
en en daaqden hem v00rde revolltionnalre oorlog pantserschepen en ramtorenschepenvan
regtbank, d1e hem ter dood veroordeeldej stapel laat loopen,w elke m et zeer weinig,

omdathj detyrannenteLondenenteW eenen
gevleid en het brood,hetvoedingsmiddeldes
volks,beschimpthad.Hj had nameljk eene
verhandelinggeschrevenoverdeschadeljkheid
van het brood voor'smenschen voeding.Hj
stierf metstandvastigheid op den 27stenJulj
1794. Het aantal zj'ner geschriften is verbazend groot. Op zjn naam werd het woord-

rM dsel vervaardigd:
Mon prem ier sertà pendre,
Afon second mène à pendre,
Afon toutest bon à pendre.

maartrvenszeerzwaargeschutgewapendzjn.
Linlm entum ,zie Smeersel.
Link (Heinrich Friedrich),een verdienste1jk Duitsch natuurkundige,geboren te Hildesheim den zden
uarj 1769,bezochthet
k Febr
gymnasium in zjnereboorteplaatsenin 1786
de universiteit te Göttingen, waar hj in de
geneeskunde studeerde en ill 1788 een prjsantwoord Zag bekroond. Nadat hj in 1789
den doctorsrang verworven had,werd hj in
1792 hoogleeraar in de natuurljke historie,
Bcheikunde en artsenjmengkunde te Rostock.
In 1797 vergezelde hj den graafron S:F-

Linie,zie Aeqwatœ'.
Linie (Troepenstelling in) is eene zooda- mannseyg op eene reis naar Portugal,werd
nige,waarbj deafdeelingen,op 2 of3 gele- in 1811 hoogleeraar in de schei- en kruid-

deren gesteld,naast elkander geplaatstzjn. kundetf
aBreslau en in 1815 teBerljn,waar
Zj komtzoowelvoorin degeslotenealsinde hj den lstenJanuarj 1851 alsgeheim mediopene ot'verstrooide vechtwjzen,en in dit cinaalraad, professor en directeur van den
laatste geval noemt men ze tirailleur-liniën. botanischen tuin overleed.Van zjnegeschrifZj heefthetvoordeel,de meeste wapensin ten vermelden wj: pElementa philosophiae
het gevecht te brengen en is dusv00r de in- bntanicae (1824)'',- Vorlesungen iiber die
fanterie zeer aan te bevelen. O0k de kaval- Krâuterkt
m de (1843- 1845, dl. 1, afd.1 en
lerie bezigtze bj den aanxral,en deartillerie 2)'', - pAnatomisch-botanische Abbildungen
kent geene andere gevechtstelling.In de 18de (1839- 1842, 4 stukkenl'', rAnatomie der
eeuw ouder I'rederlk de Grootevoerdedelinie- Pianzen (1843- 1847)'', - nAnatomie der
taktiek eene onverdeelde heerschappj.Onder Pianzen in Abbildunqen (1843-1849)'', linietroepen verstaat men het staande leger in XJahresberichte iberdl
eArbeitenfiirphys
olo,tegenstelling van deschutterj,of0ok we1de gischen Botanik (1843- 1846), 4 dln)'

zware infanterie in teqenstelling vandeligte. Enumeratio plantarum horti botanici BeroliD niën zjn voorts ln deversterkingskunst nensis (1821--1822,2 111Z)': nHortu:re-
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giuB botanicus Berolinensis (1827-1838, Q uitde15deeeuw.ZjiseenederoudsteBteden
dlnl''- met Ottoeen aantalbotanischepla- des lands en was in den tjd derHeidenen
ten, - oDie Urwel
t und das Alterthum , eeneoferplaats.In 1567 is zj doordeDenen
erlëutert durch die Naturkunde (1820- 1822; verbrandjenmeermalen werd erde Rjksdag
2de druk 1834)'', - olks Alterthum und gehouden.
Linlithgow of W est-Lothian,na Clackder Uebergang zur neuern Zeit(1842)'',- en

Bemerkungen auf einer Reise durch Frank- mannan en Ross het kleinste graafschap van
reich , Spanien und vorziiglich Portugal Schotland,grenst in hetzuidoosten aan Edinburgh, in het zuidwesten aan Lanark en in
(18
L0j-1804,!d1n)''.
lnker zkde. Het ligchaam van den het noorden aan Stirling en de Forth-Baai
m ensch en van de meeste dieren kan m enin2 en telt op bjna 6 D geogr.mjlomstreeks
symmetrische helften scheiden,zoodatdeeene 40000 inwoners.Hetbestaatgrootepdeels uit
hetspiegelbeeld is van de andere.Menonder- eenevruchtbareheuvelstreek,waarhethoogste
scheidt die beide helften als linker en reyter punt (Cairn-Naple) ter hoogte van 450 Ned.

zï/#e.De uitwendig zigtbare deelen desligchaams zjn öfpaarsgewjsvoorhanden öt'ln
h
etsnjvlak dierheltten symmetrischyelegen.
Anders is het evenwelmetde inwendlgedee-

elverrjst.Hetzuidwesteljk gedeelteiseFen
Van de oppervlakte is ongeveer l/sde be-

en bevat uitgestrekte veen- en heidegronden.

bouwd.Men oogster vlasjgraanjaardappels
len. Slechts enkele van deze verkeeren in en tuinvruchten,- voorts wintmenersteen-

een dergeljk gevala1sde uitwendigzigtbare. kolen,jzer,bouwsteen en kalk,en menfokt
Reeds bj de longen merkt men op.datin er paarden en runderen.De njverheid iser

hetregts gelegen gedeelte derborstholte 3 en voor 'toverige van weinig belang.Hetgru fin hetlinks gelegen 2 longkwabben aanwezig schap zendt één lid naar het Parlement.-

zjn.Sommigebuiksingewanden bevindenzich
geheel of grootendeels in deeene helft, bjv.
hetharten de miltaan de linker zjde en de
leveraan deregterzjde.Erkomenechtero0k

De evenzoo genoemde hoofdstad, n0g geen
geogr.mj
jl van de Forth en bjna 4 geogr.
mj1ten westen van Edinburghgelegenenmet

terhelftaantreft.Debeide helften zjnbjden
mensch geengzinseven zwaar.Bj devogelen
en visschen iszulk een geljk gewigtnoodig
om zich bj hetvliegenen zwemmenin evenwigt te houden;bj hen zjn de ingewanden

loojerjen, brandewjnstokerjen en blerbrouwerjen. Merkwaardig ztin er de grootsche

deze stad en met Glasgow door een kanaal
wel gevallen voor,datmen ingewanden,die en een spoorweg verbonden,telt 4000 inwodoorgaans in de linker helft liggen,in de reg- ners en heeft 6 kerken en kapellen!eenige

evenm in symm etrisch,doch z00 verdeeld,dat
de eene helftnietzwaarderisdande andere.Linksa noemt men zoodanige lieden,die de
linkerhand beter ofevengoedweten tegebruiken a1s de regterhand,of o0k wel overdrag-

teljk, de zoodanigen? die van de gewone
wjze van doen afwjken en zich dientengevolge onhandig gedragen.- De lénkerz'
j#e
noemt men voorts in Parlem entaire taal de

qeheeleliberalepartj,terwjlmendeconservatleve partj metden naam van regter zï/#ebe-

stempelt.Diebenam ing is heteerstin gebruik
gekomen in de Fransche Kamer van Afge-

vaardigden,waar eerstgenoemde partj aan de
linker zjde en laatstgenoemde partj aan de
regter zjde van den voorzitter had plaats
genomen.
Linköping,dehoofdstadvandeZweedsche
provincie Ostergötland (195 L geogr.mj1
met255000 inwoners),ligtin een vruchtbaar

bouw vallen van het in 1746 doordevlammen
vernielde kasteel, weleer het Versailles van

Schotland en dezetelderkoninqin-weduwen.
Maria t
gfltzrf aanschouwde er ln 1542 het

levenslicht. Nabj de stad overschrjdt de

spoorweg de Avon meteene prachtigeviaduct
van 25 bogen. De haven van het graafschap
is Borrowstownnessof Bo'ness m eteene dergeljke bevolking als de hoofdstad.Men vindt
er voorts de stad Bathgate met 5000 inwoners m et katoenfabrieken en met graan-en
veehandel.
Linnaea Gron.is de naam van een plantengeslacht uit de familie der Caprifoliaceën.
Het onderscheidt zich door een kelk meteene
eivormige buis en met een s-deeligen zoom ,
doox eeneklokvormige,s-slippigebloem kroon,
een bolvorm igen stempel en eene kleine,
schier drooge s-hokkige bes.De eenige soort

isL.àxelli.
vL.,een overbljvend,altjdgroen
kruid,datin schaduwrjkewouden in geheel

Noord-Eurppa,hier en daarinMidden.Europa
alsmede in hetnoorden van Azië en Amerika
oord aan de Stang, welke noordwaarts zich groeit,metdraadvormige,over den grond uituitstortin hetRoxen-meer.Zj isdezetelvan gespreide stengels en takken, kleine,tegeneen gouverneur en van een bisschop,oùder- overstaande, bjna ronde,gewimperde,kort
Kheidt zich door een fraajen,regelmatigen gesteelde bladèren en hangende,bleek-roodej
bouwtrant, hoewel de huizen er meestalvan welriekende bloemen. In Zweden gebruikt

hout zjn, door fraaje markten en pleinen,
door veelhandel en njverheid,en telt0mBtreeks 7000 inwoners.Er zjn 3 kerken,en
eene van deze, de hoofdkerk, in de 12de
eeuw in spitsboogstjlopgetrokken en weleer

men dit gewas alseen zweet-en pisdrjvend
middel en men voegt er de bloemen w egens

harep aangenamen geur bj het gebak.
Llnnaeus (Ca<l)of,geljk hj na hetont-

vangen van adeldom zitsh noemde, Carl'
pozz
met 3 torens versierd, is de schoonste van Linnê, een der beroemdste natuurkundigen,
geheel Zweden.Voortsheeftmen ereen gym- die ooit geleefd hebben en onsterfeljk a1s
nasium met eene boekerj met30000 deelen, b
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4en van ZTieden (
leh 23sten Mei1:07.Zjn hoogschatte en hem den mad gafom in 0ns
vader was predikant en 00k de zoon werd Vaderland te bljven.Hiertoe wa8 Linnaews'
voor de godgeleerdheid bestemd.Daartoe be- niet geneigd, maar kwam toch door loere in kennis metJoannes Burmann,hoogzocht hj het rymnasium te W exiö, maar haar
maakte er weinlg vorderingen, zoodat zjn leeraar in de kruidkunde te Amsterdam.Deze

denbekwamenvreemdevaderhem in 1726 bjkanstoteenambachthad stelde zjn huisvoor'
doen overgaan,bjaldien eene toevalligeOnt- ling open,enderjkebankierClfordnoodigde
nzoeting raetden geneesheerz?othmanhesaniet hem uit, om zich naarzjn landgoed - de
t0t andere gedachten had gebragt.Ileze had Hartekamp bj Haarlem - te begeven:waar
opgenaerkt,datdeJonge Iânnaensraeeraan. Linnaeus zeldzamekasplantenyeene rjke bi1eg had voor de geneeskunde en bood aan

bliotheek en eene groote verzameling van ge-

heta onderwjstegeven.Zoo kwam Iinnaens droogde gewassen vond.Nu w erdendoorhem
in 1727 op de hoogeschool te Lund,reeds in korten tjdonderscheidenegeleerdegeschriftoegerust met eene uitgebreide botanische ten,vroegerreedsgedeelteljk bewerkt,voor
kennis,en w on er de toegenegenheid vanden

de pers gereed gemaakt,zooalshet:nsystema

hoogleeraar Stobœ%.
g,die hem in zjnhuis0pnam.Laterbegat'hj zich naardeuniversiteit
te Upsal, waar hj gebruik maakte van de
boekerj van profbssor Rndbeek. Toen reeds
(1729) ontstond bj hem het denkbeeld van
een sexueelstelsel bj de planten,vooralna

naturae(1735)'',- rMusa CliFortianaiorens

Hartcampi proye Harlemum (1736)',- ,Bibliotheca botanlca (1736)7',- enrFundamenta
botanica (1736)''.ln 1736reisdehjopkosten

van Clford naarEngeland,waarhj detuinen te Oxtbrd en Chelsea bezocht en met

hetlezen eener beoordeeling van het Ferk

Dillenius in kennis kwam.ln 1737 verscheen

zoodat eene uitnoodiging van de Societeit
van W etenschappen te Upsal,om voor hare
rekening eene reis naar Lapland te ondernemen, hem zeer welkom was. Op dien togt

en bewerkte den:pllortus CliFortianus''.Nu

van Le Fli/llz
lf: rDe sexu plantarum''.Hj te Amsterdam zjnerFloraLapponica''en te
had aan dehoogeschoolmetgrootemoejeljk- Leiden zjnercritica botanica''.Voortsrangheden te kampen en begon gebrek te ljden, schiktehj hetgroote berbarium van Cliford
begon hj naar zjn vaderland te verlangen.
ln 1738 vertoefde hj echter nog geruimen
tjd bj ran .
/twezl te Leiden,metwien hj

trotseerde hj alle ontberingen en vermoeje- den Académïschen Kruidtuinrangschikte,nam
nissen, aanschouwde te W alliware de mid- afscheid van Boerhaaveen vertroknaarParjsy
dernachtzon en trok om de Bothnische Golf waar hj betrekking aanknooptemetAntoine
langs de Oostkust naar Abo, vanwaar hj en Bernard deJl.s,sïef4en metRéal- wrent0t
over Aland naarUpsalterugkeerde.llj ver- correspondent der Académie van W etenschapwierfdegoedkeuring van zjnelastgevers,en pen benoemd werd.Vanhiervertrok hj naar
eene opgave der doorhem gevondene planten
verscheen onder den titelvan: rFlorula Lapponica'' in de verhandelingen der Societeit,
die hem t0t 1id benoemde.Op deze l'eis had
Linnaeu zich tevens te Calix in de essayeerkunst geoefend, waarin hj met goed gevolg
te Upsal 1es gaf.Ditwekte den najvervan
later am btgeden jeugdigen doctor
noot van LLnnael4s aan de hoogeschool te
U psal, zoodat aan laatstgenoemde verboden

Rouen, om er zich naar Zweden in te sche-

pen,waar hj weldra na eene afwezigheid
van 3 jaren aan walstapte.Nuvestigde hj
zich als geneesheer te Stokholm , doch men

bekreunde zich aanvankeljk z00 weinig om
dezen geleerde,dathj uitnooddienst'moest
nemen alsscheeps-arts.Laterechterbezorgden

invloedrjke mannen hem de gunst van het
Zw eedsche Hof, inzonderheid van koningin
Ulrike Eleonore. Zoodoende verkreeg hj eerwerd onderwjs te geven in dat vak,zoolang lang eene uitgebreide practjk en trad in
hj den graad van doctornietverworven had. 1739 in hethuweljk metzjneverloofde.In
Spoedig echter werd Linnaens wedergehol- 1741 zaghjzichbenoemdtotprofessorindege-

pen doorden gouverneurderprovincie,baron neeskunde,en daardereedsverm qldedr.Rosen
R-terholm , d1e hem opdroeg,zjne zonen te tegeljkertjd t0tdebetrekkingvanhoogleeraar
vergezellén op eene reis naar Dalecarlië in de botani
e te Ugsalgeroepen wastsloeg
(1734).Hj vertoefdeeenigen tjd te Fahlun, LLnnaetœ eene om wlsseling voor,welke aanwaar hj den leermeesterdierbeideJongelin- genomen werd, zoodat hj in 1742 hethoog-

gen in de botanie en m ineralogie onderwees, leeraarsam bt te Upsal aanvaardde en het
en werd er bekend met dr.M oraews,eenw el- waarnam t0t aan zjn dood.Talrjke eexbe-

gesteld man,metwiensdochterhj zich ver- wjzen vielen hem ten deel.In 1747werdhj
loofde.Om nu den doctorsgraadteverkrjgen, ljtàrts (archiater)des Konings,in 1753 met
vertrokhj,doorzjnaanstaandenschoonvader de ridderorde van de Poolster versierd, in
ondersteund,in 1735 over Hamburg naar Ne- 1756 in den adelstand Opgenom en en in 1762
derland?waar hj te Harderwjk na afkelegd t0t één der acht buitenlandsche leden der

examen zjnedissertatie:pDe nova hypothesi Académie van W etenschappen te Parjsgefebrium intermittentium ''verdedigde enopden kozen. Hj kocht voortshetlandgoed HamQ4sten Junj t0tdoctor in de geneeskunde be- merby niet ver van Upsal en bragt er de
vorderd werd.Nuging hjnaarAmsterdam en vacantiën door,terwjl hj er in de laatste
vervolgensnaarLeiden,waarhjbekendwerd Jaren zjnslevenseenmuséum voorzjneeigene
met Gronovius en ran Royen eno0k Boerhaare verzamelingen stichtte.In zjnelaatste2Jaren
bezocht, die Nveldra den jeugdigen Zweed was hj echtervoorde wetenschap verloren,
Avegenszjneuitgebreide kruidkundigekennis en hj overleed in kindschen toestand den
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loden Janparj 1778. Zjn oudste en eenig in den oorspronkeljkentgestand;in den tuin
overgebleven zoon Carl, geboren in 1741, aldaar verheft zich zjn standbeeld, door
werd zjn opvolger,maarstierfongehtlwd in ltstrom vervaardigd,en KarelXIV e/b/zcl
1783.
stlchttein 1819 teRashultterzjnereereene
De hoofdverdienste van Linnaens in de b0- school.
tanie is de uitvinding van hetnaar hem geLinnen ofliinwaad isin hetalgemeen de
noemde stel:el, hetwelk op de kennis der naam Van stoFen, die uitvlas- en hennepvebevruchtingsdeelen berust. Het stelsel van zels geweven zjn.Die vezels worden door
Tournfbrt,vööràetzjnegebezigd,wasge- eene reeks van bewerkingen in een spin-

bouwd op den vorm der bloemen,doch Z1- baren toestand gebragt en dan t0tgaren genaens oordeelde te regt, dat de bloemkroon sponnenj waarna men het garen t0tde verminderbelangrjk is dan dedaarin beslotene vaardiging van geweven stofen bezigt. Het
organen.Intusschen is hj geenszins deont- spinnen is van oudseene bezigheid der vroudekker van het verschilvan geslachtbj de wen in die oorden?waarmen vlas verbouwt.
planten,maar hj heeftdat onderwerp door Dit spinnen geschledde door middelvan een
proefnemingen toegelicht en de sexueele dee- spinnewiel, en men vond er tevens in de
1en dienstbaar gemaakt t0teene stelselmatige woningen derlandbouwersweefgetouwen,z00-

rangschikkingvan allegewassen.Isditstelsel datdezegeheelenjverheid zich in éénehand
later eenigzlns op den achtergrond geraakt bevond. Thans is het n0g eenigzins z00 in
bj de verbeterde en gewjzikde natuurljke sommige oorden van 0ns Vaderland en van
methode van deJlq
v.
e v,toch komtzjn ver- Duitschland. In het algemeen echter is die

nuftig en kunstmatig stelsel bj hetdetermi- toestand aanmerkeljk veranderd sedert de
néren van bloejende planten n0g altjd zeer opkomst der katoen-industrie in het laatst
te pas.Voorts heeft hj door.eenebeknopte der voorgaande eeuw.Men wilde op het geen bepaalde term inologie en doorhetinvoe- bied'der linnnennjverheid daarmede concurren van een geslacbts- en soortnaam eenheid réren en verlangdedustelkensfraajergaren
gebragt in hetbeschrjven der planten.Iets en fjnerweefsel.Men vond echtereenegroote
dergeljks geldt van zjne bemoejingen ten zwarigheid,nameljk men wistkatoenen gaopzigte derdierkunde, terwjlhj in 4.edelf- rens en stolen zeergemakkeljk doormiddel
stofkunde minderdiep isdoorgedrongen.Zjn van machines te bereiden, doch hetgelukte
rSystema.,
naturae''werd allengs uitgebreider; eerst in de lMtste jaren vôôr den aanvang
eerst de lode uitgave (1758-1759) bevatte onzer eeuw aan de Engelschen,om het vlas
alle aan den schrjver bekende soorten van machinaal te spinnen.Deze njverheid was
planten en dieren. Zj waB de grondslag intusschen aanvankeljk v:n zöô weinig bevan het uitvoerige, door y . Ablfflyl ge- teekenis, dat men in Engeland n0g steeds
schrevene werk:rNatuurljke Historievolgens groote maqsa's uitde hand gesponnen linnenhet samenstel van Linnaeus (1761- 1758,37 garens van hetvastè land ontbood.Intusschen

dln)''.Op zestiglariqen leeftjd bewerkteLin- was het continentaalstelselvan Napoleon een
%GW detwaalfieultgave van zjn:rsystema krachtige prikkel in Engeland,om de machiNaturae (1766- 1767,3 dln)''
,welke als alge- nale vlasspinnerj te volmaken,en toen later
meene ljst van soorten uit de 3 rjken der de handel zich vrj kon bewegen, vertoonde
natuurn0g altjd hoogstbelangrjk is.Verba- zich een tegenovetgesteld verschjnsel,namezend echter is in de eeuw na die uitgave het 1jk Engeland zond zjne linnen garens en
untal bekende soortén toegenomen, zoodat
niemand in staatz0u wezen, om eene dergeljke ljst als die vali lànnaeus voor onzen
tjd televeren.
Van de talrjke geschriften van Iânna,
eun

vermelden wj nog:eene pFlora (1745)''en
eene rFauna (1846)'' van Zweden, - een
*HortusUpsaliensis,(
1748)''?- eenerMateria
medica(1749- 1751),,- zkn
eberoemdepphi-

stoFen naar alle markten van Europa.Ontzettende hoeveelheden vlas werden uit den
vreem de in Engeland ingevoerd, en in diezelfde verhouding vermeerderde de uitvoer

van gal
'ens en geweven stoFen. De prjzen

van deze bleven gestadig dalen, want de

voortbrenging nam onophoudeljk t0e,en de
linnenweverj ontwikkelde zich vooralkrachtig na den invoer van weefstoelen m etstoom

losophia botanica (1751)'',- de belangrjke (1861).In Frankrjk Ferd demachinalevlasrSpecies plantaxum (1753)''2 - en meerdan spinnerj eerst ingevoerd in 1805 en door
200 académiscbe gelegenheldsscbriften, bene- œrard te Parjs aanmerkeljk verbeterd in

vens een groot aantal verhandelingen in de 1810 en 1811,doch zjk0n ernietbestaan,
werken van geleerde ligchamen. Op kosten en later in Oostenrjk evenmin.Eerstdoor
der mgéring zond hj voorts 11 zjner beste het aankoopen van Engelsche machines voor
kweekelingen naar verschillende landen en vlasgpinnen,welke later doorFranschewerkverkreeg alzoo eene kosteljke verzameling tuigkundigen w erden verbeterd, bereikte de

van planten voprzjn muséum.Zjnherbarium machinale vlasspinnerj in Frankrjk in den
telde meer dan 7000 soorten4 het kwam in

Jongsten tjd een hooje1 tray Van bloei.In

het bezit van zjn zoon,doch zjne weduwe België spint men n0g vlas ult de handjom
verkochthet heimeljk aan een Epgelschman, ë n garen voor kanten batistteverkrjgen;
James ,S'-ï/A, voorzitter van de Linnaean doch de machinale spinnerj begint 00k dââr
Socipty te Londen, zoodat het nu bj t0e te nemen. In Pruissen en Oostenrjk is
dat genootscllap te vinden is. M en houdt di
e tak van fabrieknjverheid van weinig be4e kamer van IzlnnaewsteUpsalan0g altjd hng en hare ontwikkeling wordtnietweinig
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belemmerd door hd vnoronxdeel, dat linnen
van uit de hand gesponnen garen veel
beter is dan het machinaalvervaardigde.Van
de versehillende linnen stoFen noemen wj:
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Nederlandsch schilder.Hj werd geboren te
ontving onderwjs van k
%paqnoletto en zoeht
MicheleAngelonatevolgen.Hjslaagdedaarin
Delftin 1590,vertrok reedsvroeg naarItalië,

De efene,welke bj uitnemendheid metden naar wensch en schilderde onderscheidene

naam van linnen ofljnwaad worden bestem- historiestukken, alsmede binnenhuizen en
peld en onderscheiden zjn in vlaslinnen:Jzz'- ehemische werkplaatsen.Hj bevond zich in
neplinnen,werk-ofkedelinnen,l
tal
,
ft,
!>,
s!z33z/ep, 1647 te Utrecht en op 87-jarigen leeftjd te
Mt/bkatoenlinnen Of Ierseh linnen, zeildoek, 'sGravenhage.Van zjne stukken vindtmen

Rws.
giscls tfril,pak- en zaklinnen en bleekdoek, verm eld: nDe verloochening van Petrus''en
terwjl in den handelvww,yebleekt,ztl
ff
-t
/l'
rdzî DHet berouw van Petrus''.
en bont liozsezl,batist,kamerdoek,slnl
jerlinnen PaulwsAkldrfAdriaan Jan &fz'ycà van Z1en linnengaas voorkomen, - gekeperde en seh.oten,zie Dtriek 'pt- Linscltoten.
xq
fàtnoeneerde dft
l#ezà,zooals ti
jk ofdril,na- Lint Ofband is de naam van smalle weefmeljk gekejerde weefsels met slechts êéne selsvan verachillenden aard,t0twiervervaarfguur (triebe,beddetjk,broekendril, tafel- diging ongeveer dezelfde hulpmiddelen en
goed en handdoekentjk), en damast, voor werkzaamheden vereischt worden als t0t die
tafelgoedbestemd,- enSltweetaol
ttige,
sf@ dzl, van breedere stoFen.00k hierwordtgespoeld
waartoe alleen de Engelsche badhanddoeken of Opgeklost en eene ketting gesehoren.Tot
behooren.
de verschillende soorten van lint ot'band beA1s men linnen en katoenen draden van hooren hetlinnen,katoenen,katoen-iuweelen
,
elkander wil onderscheiden, wanneer zj wollen en zjden lint.De ztjden linteà.
b
zjn

jv.in hetzelfdeweefselvereenigd zjn,stelt wegens hetveelvuldiggebruik en detalrjke

m en dit laatste bloot aan de w erking van soorten hetbelangrjkst.Menheeftvan zjden
zwavelzuur, omdat de katoenen vezel daar- linten zoowel taffen linten als gazen linten
d00r veel spoediger bezwjkt dan de linnen en sati
jnen linten. T0t het w even van lint
vezel.Veelbeterevenwelishetmicroscopisch gebruikt men het handgetouw ,het Weefgeonderzoek, want de linnen vezelis rolrond, touw m et snel-se,
hietspoelen: hetlintmakersnooitplat,nooitstexk gekronkeld,maarstjf getouw ot'de schuifstoel,en de lint-ofbanllen regt.De hennepvezelkûmthiermede over- molen.Deze laatste is schier algemeen il1geeen, maar heeft menigvuldig vertakte uitein- bruik en vormt .den overgang van het handden en is vaster van aard. De katoenvezel weefgetouw tOt de eigenljke weefmachine.
daarentegen vormt lange, weinig verdikte, Men heeft 00k lint- ot
' bandmachines, die
bandachtig zaâmgçvouwene, platte cellen en door water of stoom in beweging worden
heeft, onder water gezien,een spiraalvormig gebrjgt.
voorkom en.
Llntgras,eene in onze tuinen ekweekte
Linschoten. Onder dezen naam vermel- grassoort met bontgestreepte blg
aderen, is
den wj:
eene verscheidenheid Van eene in ons land
Jan A kyotps (Hug0) ran D nsekoten, een zeer algemeen aan de kanten der slooten
verdiensteljk Nederlandsch reisbeschrjver.Hj voorkomende overbljvende)in Junj en Julj
Nverd geboren te Haarlem omstreekshetjaar bloejende plant, nameljk van hetrletaeldi
g
1563, trok reeds 0q jeugdigen leeftjd naal' klwtx/rze.t/z'tx: (Phalaxis arundinacea L.), 0ok
Spanle,waartwee zjnerbroederszichgeves- eenltalm en rietgras geheeten en in de familie
tigd hadden, en kwam in dienst van den der Gramineae tot de tribus der Phalarideae
bisschop van Goa, met wien hj zich naar beboorende.
Indië begaf. Tn 1592 woonde hj te Enkhui- Linth (De),eene Zwitsersche rivier,door
zen,nadathj00k anderereizen hadvolbragt. de vereeniyingvan 3 beken aan den voetvan
Hjwildeztjneondervinding dienstbaarmaken den Tödiln het canton Glarus ontspringend,
aan den vaderlandschen handel en ging in is vporal vermaard geworden door de water1594 als koopman mede op een der schepen, werken van Eselter von der ZIJA(ziealdaar).
diedoordeNoordeljke Ilszeeheen eenwY De regeling van den waterloop geschiedde

naar Indië moesten zoeken.EenJaarlaterher- doorhet Molliser-kanaal(6000 Ned.ellang),

haaldehjdientogt,maartelkensvruchteloos. w aardoor de Linth in gem eenschap w erd geAan deOndernemlngvanH eemskerkenBarends bragt met het W allenstsdter meer hetwelk
,

in 1596nam llj geen deel,maal'overleedte ztjbtjW esenverlaat.Eeneverbindingtusschen
Enkhuizen,waarhj thesaurierwas!den8sten het W allenst:dter en Ziiricher meer,waarin
Februarj1611.Hjschreef:pltinerarlo,voyage zich de Linth beneden Utznach en het kasofte schipvaert naer O0st- of Portugaels Indiën, enz. Reysgheschrift van de navigatiën
der Portugaloysen in Orienten (1595)''
rExtrad ende sommier Van alle renten enz.
des Coninks van Spaengien,enz.(1596)'' -en pBeschrjvingh van de gansche Custe van

Guikea(1696)''.Allezjn in folio,enhetpltinerario'' is later herhaalde malen hexdrukt
eninhetLatjn,Fransch,Engelsch enH00gduitsch vertaald.
Adriaan '
tls D nscltoten,een verdiensteljk
X.

teelGrynau uitstprt,werd t0t stand gebragt,
als een beveiligingsmaatregel tegen vroegere
overstroomingen en tègen aanhoudende m oe-

rasvorming,doûrhetLinthkanaal(20000Ned.
ellangl)waardoomtevens20000morgengronds
aangewûnnen werden.Het Linth-dal,van het
zuiden noordwaartB loopendey is met de
watervallen van den Schreyenbach, F:tschbach en Dieszbach een der bevalligste dalen
van Zwitserland op hethoogstegedeeltever-

het'
terzichhetfraajedorpLinththalmet2000
5
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inwonerB en eene groote katoenspinnerj,en sticht. TOt de merkwaardige gebouwen be-

een kwartier uur gaans lager het druk be- hooren er: de domkerk, in 1670 gebouwd,
zochté Stachelberger bad. De bron,uiteene met een heerljk orgel, de Capucjnerkerk
enge kloof van den Braunwaldberg te voor- met het marm eren praalgraf van graafM ontebapsschjn tredend,levertzeeralkalisch,zwavel- cvellli,de Protestantschekerk,hetlandsc.
houdend water en is reeds sedertdenaanvang huis, enz.In het kasteel,dat boven de brug
zich aan de helling Van een berg ve#heft,
der vooryaandeeeuw bekend.
Lintvlsch (Cepola L.) is de naam Van hield âbeopold J zjn verbljf,toen deTl
lrken
een visschengeslacht,hetwelk t0tdeafdeeling ill 1683 sveenen belegerden. NadathetgederBeenige vi8schen (Ostacanthi)?t0tdeOrde ruimen tjdt0tgevangenisgediend had,werd
der Stekelvinnigen (Acanthopterlgii) en t0t het in 1851 in eene kazerne veranderd.Men
de familie der Lintvisschen (Taenioidei) be- heeft er voorts een lycéum ,een bisschoppehoort. De visschen van deze fàmilie onder- ljk seminarium, een gymnasium ,eene norBcheiden zich door een lang, zeer plat cn maalschool,een seminarium vooronderwjzers
lintvormig ligchaam en.door eenerugvin over enz.,en onder de Vereenigingen is er vooral

den geheelen rug, terwjl die van heteven het W etenschappeljk Genootschap totbevorz00 genoemde geslachtdaarenboveneenelange
aarBvin hebben, en slechts de eerste 2 of3
stralen van hunne rugvin ongeleed is.Van de

dering van de belangen des Vadqrlandsm erk-

waardig. De boekerj van het lycéum telt
27000 deelen met500 wiegedrukken (incunasoorten noemen wj den rooden RpffidcA (C. belen),en hct landschapsmuséum bevatvele
oudheden. O0k vindt men er onderscheidene
rubejcensL.4derMiddellandscheZee.
Llntw orm ,zie Bandwormen.
Linum ,zie Vl@s.
Linus.Onderdezen naam vermelden wj:
Iânns mls Tlteben, een beroem; zanger en

inrigtingen van weldadigheid, alsmede bloei-

jende laken-, kasimir- en katoenfabrieken,
loojerjenjscheepstimmerwerven,eneenleven-

digen handel. Reeds sedert 1832 is de stad
door een paardenspoor met Budweis en later
verhaalt,dathj omstreekshetjaar1280vöör door spoorwegen met Aveenen, Salzburg en
Chr.geleefd heeft en een zoonwasvanApdlo Passauverbonden,terwjleenegeregeldestoomea Psamathe.Htj had van zjn vadereene bootvaart op de Donau haar in gemeenBchap
driesnarige luitontvangen en werd de uitvin- brengt met Passau, Regensburg en l-eenen.
4er van nieuwe melodieën en versmaten.Men De vestingwerken van Linz zjn in.de geberoemde zieh zoowelteArgosalste Theben schiedenis der versterkingskunstveelbesproop het bezit van zjn graf?zoodatm en later ken,a1s metafwjking van vroegere stelsels
een eersten en tw eeden L%nns onderscheidde. bestaande uit 32 elkander dekkende torens,
an d'ldfe ip 1821 tot
lserst 'vas hljzanger,en allengswerdhjeen dcor hertog M aœimqla'
geleerde) wdsgeer en letterkundige.De t00- 1836 gebouwd,van welke zich 23 op den
neeldiehters verhieven hem t0t leermeester regter en 9 op den linker oever der rivier
Van A/rccl
/d (Hércules) in hetluitspelofin verhieven, doch van welke later op elken
het lezen en vermelden voorts,datde leer- oeverweêr 2 gesloopt zjn.Hethoogste punt,
ling,door eene berispiny geërgerd,zjn leer- de Pöstlingsberg, is versterkt door 5 onm eester met hetspeeltulg doodsloeg.V olgens derling verbonden torens, die eene citadel
anderen werd hj omgebragtdoorApollo,0m- vormen, vanwaar men een prachtig uitzigt
dat hj het waagde zich metdezen geljkte heeft. In de middeneeuwen behoorde deze
stellen.In het Alexandrtjnsche tjdperk be- stad t0t het graafschap Kyrnberg en verviel
hoorde hj, evenals orpheus,A '
lldcel:enz., m et dit laatste in 1140 aan Leopold FT van
tct de oudste dichters, van wie alleen de Oostenrjk.Gedurende den Dertigjarigen Oornaam wasbewaard gebleven.
l0g werd zj vruchteloosbelegerd?maarin den
linws m.s Volaterra,volgensde kerkeljke OostenrjkschenSuccessie-oorlog m 1741 door
legende de opvolger van Petrus op den bis- de Bejersche t'
roepen veroverd. Den 17den
schopsstoel te Rome. Men verhaalt,dathj Mei 1809 had er een gevechtplaats tusschen
toonkunstenaar der mythische oudheid. Men

in hetjaar18naChr.denmarteldoodgeleden
heeft.Zjn gedenkdag isde23steSeptember.
O0k meent men,dat htj deschrjverisvan
eenegeschiedenisvan hetljden derapostelen
Petrus en Pa%lws,welke in het Grieksch en
in hgtLatjn voorhanden is.
Llnz, de versterkte hoofdstad van OpperOostenrjk (0b derEns),in een bevalligoord

een Oostenrjksch en een W u
-rtemberg-saksisch korps,waarin dit laatste de overhan;

behigld.
Llnze (Ervum Lens L.
4 isde naam van
eene bekende plant uit het geslacht.Ervum
(ziealdaar),hetwelk t0tde familie derVlin-

derbloemigen behoort.Die plant is afkomstig uit het zuiden van Europa en uit het
osten en wordt in Utrecht en Gelderland
0? den regter oevervan deDonau gelegen, o
hler door eene houten'brug ter lengte van t0t voeder voor de paarden gekweekt.Zj
550 Ned.eloverBpannen,teltomstreeks31000 komt hier en daar 00k we1verwilderd voor,
inwoners en isde zetelvan een stadhouder, bloeit in Junj en Julj en is éénlarig.Zj
van een militairen kommandant,van een bis- draagtgevindebladeren,okselstandigebloem en
schop en van een paax regtbanken.Hoewel en eene kort
e, ruitvormige,z-kleppige,gehet marktplein er Omgeven is door prachtige snavelde,één- oftweezadlgen peul.De stengebouwen, heerscht er de stilte eener land- gel i
s kantig,zachtharig en wordt1/cNed.
shd..Midden op dat plein verheft zich de el hoog. De bladeren eindigen in eene rankj
Drieënheidszuil, in 1723 400r K- el VI ge- en deblaadlesstaan afwisselend en zjn lang-

LINZE- LIOE.KIOE.

67

werpig-eivormig. De bloeman zi
J-n klein en

Het grootste eiland,zooal
swjreedszeiden
wit met licht-blaauwe aderen. Wj geven Groçd-.
MJo:-fiJn: geheeten,is bergachtigen
hierbj eene afbeelding der gewone linze,. levertfraaje natuurtafereolen. Zjn bodem is
nameljk in a een stengelop l/sdedernatuur- de opgestuwde bedding der zee.Bosschen
ljke grootte, in b eene bloem op3-voudige van naaldhoutkroonendeheuvels,- tuinenen
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200000;zjschjneneengem engd
rastevormenvan

ten en Op zandgronden een schadeljk 0n- AinoenChinézen,evenalsinJapan.Trouwens
kruid.
zjgeljkenveelopJapannézen.Zjwordenvoor-

Lioe-K ioe,in het Chineesch Iàloe-Kiloe, gesteld als zeer welwillend en zachtmoedig
in het Japansch Rioe-kzoe, doordeinboorlin- maar tevens verwjfd en teruggetrokken.
,

gen Doet-k
bjioeen doordeEngelschenLooohoo
genoem d, is de algemeene naam van eene
van Formosa naar Japan in noordoosteljke
rigting zieh uitstrekkendereeksvan92m eestal
kleine eilanden, wel
ke op nagenoeç 126 D
geogr. mj1 omstreeks 1/2 millioen lnwoners
tellen en een koningrjk vormen,datschatpliqtig is aan China.Die eilanden zjngesplltst in 3 groepen, men heeft nameljk in

Immers behalve Japannézen moren ergeene
ljk treden.Degeringerevolksl
tlassebevindt
er zich in een bdreurenswaardigen toestand
daar zj werken moet, om den lediggang,
deraanzienljkente bevorderen.HetbesproeiJingstelselwordt ermetgoedgevolg in toepassing gebragt en iszeerbevorderljk voor
den landbouw.Alleen inboorlingen van Japan
vreem delingen zich vestigen of ln het huw e-

hetzuiden de 23 Sannan-eilanden,ookM iako- w orden er toegelaten tot het handelsverkeer.

ofMaiako-simageheeten,meteeneoppervlakte De ooxspronkeljke gpdsdienst is aldaar de

van bjna 341/: (a geogr.mjl,waaronderzich
eohio-ofN oef
jo-sima(vandergeljkegrootte)
en Miako of Koeng-lfoetao (bjna half zoo
groot) bevinden, - in het midden de 53
ë'
oesqn of Tqjoesan-eilanden (nietteverwarren met de evenzoo genoemdeCbinêschekusteilanden) met eene oppervlakte van 461/2 1

leer van Confnld'
tts, maarook hetBoedhaïsstaatsregeling is weinig bekend, doch het
bestuur schjnt er in handen te wezen van
eene wetenschappeljke aristoomtie. Men
spreekttegen vreemdelingen van een Kpning
der eilandengroep, maar niemand lleeft hem
ooit gezien,daarin zjneplaatssteedseene

J geogr.mjl), mus heeft er talrjke aanhangers. Van de
NYsikaki- of Ligaki-sima (9 (

geogr.mjl,waaronderzich Ohinawa-of'Okinawa-sima ot'Gxoot-luiéoe-Kiéoe (l'uim 37 L
'
3
geogr.mjl)bevindt,- en ten noordende16
Ranbok-Eilanden met eene Oppervlakte van
41
//
2 D geogr. mjl, van welke oho-sima
(42
41
)hetgrootsteis.
4de o geogr.mjl

soortvan stadhouderoptreedt.O0k wordter
het'spionnenstelselop groote schaalgehuldigd.

Dehoofdstad k
îjoei(
)fk
%l'
oedi,inhetzuidwesteljk gedeeltevan Groot-luiêoe-lfiéoegelegen
en door een kasteelversterkt, îs eene zeer
nette plaats en bevat een koninkljk paleis.
W .*

t)
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Een kqnBtweg,ter lengte van een uurgu ns,
leidtnaar de havenstad Nawa,destapelplaats
van den handei, met 4000 huizen en 20000
inwoners.00k dezestadisregelmatiggebouwd
enheefteenaangenaam voorkomen.- DeLioeKioe-eilanden werden eerst in de 16de eeuw
doorEuropeanenvermeld,en sedertden eersten

damsche Courant'' en in 1846 benoemd t0t
redacteur van het XHandelsblad''.Sedert 1849

had hj zich toegelegdop destenographieen
werd in hetvolgendejaargeplaàtsta1sstenograaf bj de Tweede Kamer.Hierkwam hj
met onderscheidene staatslieden in aanraking
en stichtte in 1850 met mr. D. Zeos het

Engelseh-chinéschen 00r10g wekten zj '
âe0p- weekblad: rDe Gemeentestem'',tcrwjl hj

het correspondentschap aanvaardde van onderBcheidene dag-en weekbladen.In 1853 werd
neesheer en Prptestantsche zendeling dr.Bet- bj redacteuxvan de pDelndiër''en in 1855
felA6'i-, die ex de koepok-inenting invoerde, van rDe Grondwet''.Na een kort vertoefte

me
rkzaamhs!wegenshunneligging.In1846
vestigde zi1 op het grootste eiland de ge-

maax er gedurende zjn negenjarig verbljf Londen werd htj metJonkheer M . tscltltdt)r
aanhoudend door de inboorlingen in een staat redad eur van de Haarlemsche rGrondw et'',
van blokkade gehouden werd,zoodathjzich in 1859 redacteur van het pzondagsblad'',en
evenmin met de gesteldheid van het eiland in 1860 eigenaar en redacteurvan den r'sGrak0n bekend maken als de Fransche pater venhaagsche Nieuwsbode'',waardoor hj het

A reade (1844) vöôrhem en debi
sschop va'
n Zondagsblad'' verloor. In 1861 veranderde
Victoxia na hem. De Noord-Amerikaansche de pNieuwBbode''in hetrNieuw Dagblad van
œ mmodore Perry,die van deJapanscheregé- 'sGravenhagç''en indatzelfdejaar,werd dit
ring deverklaring ontving,datzjgeeneaan- dagblad zaamgesmolten met rNeêrlandsch
spraak maakte op de souvereiniteit dier lndië'' waarvan htj00k redacteur was,t0t
eilanden (1854),sloûtermetden stadhouder het:pDagblad van Zuid-Holland en 'sGaveneen verdrag, volgenB hetwelk het aan Ame- hage''.Ditblad,doorde conservatieve partj
rikaansche schepen geoorloofd z0u zjn,in metalle krachtinstandgehouden?ademdeeen
iedere haven hout en water in te nemen en ultra-conservatieven geest en vond wegens de
viteit en den geherpen betoogtrant van
handrl te drjven. Na het openstellen der adi
Chinesche en Japansche havenshebben deze den onvermoeiden redacteur vele lezers. In

eilaqden veelvan hun gewigtverloren.

den laatsten tjd van zjnleven hadLionveel

Llon , een Fransch woord, datleenw be- met ziekte te kampen,zoodathj zich gedu-

teekent, noemt men in Engeland elke merk- rig in buitenlandsche badplaatsen moest 0pwaardigheid van dén dag,en wie in koxten houden. Hj overleed te 'sGravenhage den

tjd een grootaantalvan zulkemerkwaardig- 27stenAugustus 1873.Hj schreefvoorts:rDe
heden in oogenschouw neemt, heet er een vrouw ,tooneelspelin 2 bedrjven (1860)'',lionkiller(leeuwendooder).TeParjsdraagthj Hulde aan W illem 11 (1840)'',- mW elkom
den naam van lion,welke tevoren met dien
van ronl,museadin en petit-mastre bestempeld

aan H. H. M.M. W illem 11 en Anna Paulowna, koning en koningln der Nederlanden

werd,en dienaam heefteenedergeljke beteekenisa1sdandy enfanhionable.DeParjsche
l%
'
ons zjn in den regel parvenus(opgeklommen personen), rjk geworden speculanten,
die verwjderd bljven van het gebied yan

bj H.D.plechtige intrede binnen de stad
Leeuwarden (1841)'',- pFeestzang ter gelegenheid van hethooge huweljk van Z.K.H.

kunsten wetenschap,maar zich des te meer
met honden en paarden bemoejen, of 00k
w e1 personen van dubbelzinnig karakter die
van het spel leven of in hunne betrekking
tot galante dames een middel van bestaan

de erfgroothertog van Saksen-W eimar-Eisenach m et H . K .H .W ilhelmina,prinses der

Nederlanden (1842)''
, - Inwjding-cantate,
uitgevoerd bj de opening van den Salon
des Variétés (1844):',- xHet tooneel,geschiedkundig geschetst enz. (1844)''
,rBloemlezing uit de werken van M.G. Sa-

vint
len.TeLondenhàdgeruimentijd degraaf phir (1844)'', pproeven van een humorisd'Orsay (# 1852)alseen lion den boventoon tisch-satyriek w oordenboek der zamenleving
in alle zaken van mode en fatsoen, en te (1835)'',- Korteinhoud vandeFlesch,draParjs een Engelschman,lord Seymolir.Naast ma in 2bedrjven en 6tafereelen (1848)'',de lions staan de zoogenaamde lionnes,vrou- rMonte-chriyto,dramain5bedrjven(1848)'',
wen, welke geene aanspraak kunlen maken rDevroljkevrouwtjesvanW indsor(1748)'',op verstand, beschaving of deugd, maar

rW at moethet volk van Nederland doen in

uiterst bedreven zjn in tnilet-zaken in het deze tjden van beroerten (1848)''!- ronze
algemeen: en in hetpaardrjden,den lossen tjd (tjdschrift onder zjne redadle? 1849omgang met heeren en hetrooken van ciga- 1857)',,- pBoudewjp en deTjd.Nleten00k
rettes in het bjzonder.Zj zjn dtlsJuistge- zonder loterj (1849)'',- gstenographie en
schikt om de even oppervlakkige en loszin- tachygraphie (
1849)'', - pDe eerste regtstreekseheverkiezingen in Nederland (1849)''
,
nige lionsteboejen.
aphie
Lion (IzaakJacob),een zeerbegaafddagaproeve eener Nederlandsche stenogr
, - pDe staatsregelingen in Europa
bladschrjver,dochgeenszinsstrengaanbeginse- (1850)''
edert 1848 (1852, 2 Btukkenl'',- rDe nelen gehecht,waardezeinBtrt
jdkwamenmetzjne B
Btoleljke belangen,werd geboren teAmers- derlegging der redactie van het dagblad de
foortden 17den December 1821,vestigde zich Grondwet toegelicht (1855)'', - Mr. F. A.
eerst in Amsterdam ,waar hj zich metlet- van Hall en de Constitutionneel.Een ernstig
terkundigen.arbeid bezig hield!zag zich ge- Nv00rd M n OnZe landgenooten (1856)'', plnntst als vertler bj de rNleuwe Rotter- Verklaring Van be#nselen.Een woord Mn
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e ten noorden van Sicilië, behoeren t0t
onze landgenooten ovgrde oprigtiny van een Ze
nieuw dagblad (1856)',,- oDe politlekehaan. de Italiaansche provinde Messina en tellen
Een ernstige ste:n van waarschuwing en
voorlichtiug aan de kiezers van Nederland

omstreeks Q0000 inwoners. De voornaamste

(1858,3 stukjesl'',- r'
W enkenophetgebied
v
an staatkunde,wetenschapen kunst(1858)''2
aden in Nederland.W atzjn zj
rDe dagbl
en wat behooren zj te wezen.Een woord

schjnljkzjnzjdoordewerkingdervulcanische

zjn Lipari, Voleano, Panaria,Stromboli,
Salina, Felicudi, Alicudi en Ustica. W aarkrachten ontstaan, zoodat de oude dichters
zebeschouwdenalsdewerkplaatsvan Hepltaes-

t0t de Regeering,tot de Staten-Generaal,t0t fl# (Vul
canus) en tevens a1s den zetelvan

de Partjen,het volk en de dagbladen 00k
in verband t0t de zegelbelasting (1858,herdruktl'',- pKoloniale debatten overdeJaren
1813- 1845 (1858 enz.)'',- rlean Chrêtien,
Baud (1859)'',- noostenrjk en Napoleon1II
(1859)'')- mlndie's grieven en Nederlands
onregt:getoetstaan de waarheid en defeiten

Aeolus.Men vindtereen overvloedvanwjn,
rozjnen, krenten,vjgen,katoen,patrjzen,
konjnen, visschen, puimsteen en zwavel.
Iuipalri,meteene oppervlakte van 5 L geogr.

mjl, is vruchtbaar,bezit warme bronnen,
en leverteeneuitmuntendemalvezj.Dehandelis erzeer levendig,endehoofdstad Lipari

(1859)'',- rDe parlementaireregéringsvorm , telt ruim 5000 inwoners.Men heeft er 2 hain verband beschould met hetvoordeelig en vens en een kasteel op een hoogen berg.rustig bezit van Neerlandslndië (1859)'',- Volcano en Stromboli dragen vuurspuwende
,1De Nieuwe Rotterdamsche Courant contra

bergen, en op laatstgenoemd eiland is de

Philalethes(1859)'.,- pDeregten desKonings vulcaan Onophoudeljk werkzaam.In een uitendemotie-W intgenstl86ol'
/y- rpolitiekeome- gedoofden krater aldaar vindtm en boorzuur.
diespel.EenwoordaanmjnVaderland(1860)'', Felieudithet hoogste der 12 eilanden,verheft
de laatste 7 werken onder den pseudoniem
Pâilaletltes,- rlletbudgetvan detoekomst,
eene beoordeeling van de beginselen,waarop
de aangeboden Yvet Op de culttlur-ondernesaingen rust(1862/'-- XPolitieke moraliteit,
een antw oord aan dr. R.Fruin (1864)5',-

DMjn staatkundig leven.Bijdraget0tdekennis derdagbladpersin Nederland (1865)'',
en ta1 van vertalingen, van bjdragen
tjdschriften en de meeste hoofdartikelsin
door hem geredigeerde dag-en weekbladen.
Lions (Antoine des), een godgeleerde en

zich 900 Ned. el boven de oppervlakte der
zee.De witte puimsteen vormt ereenbelang-

rjk handelsartikel.

Lipbloem igen ,zie Labiatae.
Lipinezuuriseenoxydatieproductvanvet-

ten door salpeterzuur,behoort,totdereeksder
zuring- of barnsteenzuren en bevat 10 ver-

bindingsqewigten koolstof.Hetsmeltbj 1510
C.,verllest bj hoogeren warmtegraadeenig
weinig koolstof.Hetlost0/ bj 18OC.in 10
water en sublimeertmet achterlating van een

deelen w ater,en de oplosslng doet baryt- m1
diehter,geboren te Bethunein Artois in 1590, kalkzouten kristalljn neêrslaan.
trad op l8cjarig'
en leeftjd in deordederJe- Lipinski (Kare1), een uitstekend vi00lzuïeten,onderweesmetgrooten lOfdefraaje speler,geboren in Novem ber 1790 te Radzyn
lettel'
en en vervulde met ongemeenen bjval in Polen, ontving heteerste onderwjsin de

gedurende 25 jaren de predlkdienst in ver- muziek van zjn vaderen wjdde zich aan de
schillende steden en 3 Jaren aan hethofvan violoncel met z0Ogoed gevolg,dathj reeds
den cardinaal-infant, gouverneur der Neder- op zeer jeugdigen leeftjd de coneerten van
landen. Hj overleed te Bergen (M0ns)den Rombery en Lamare in het Openbaar voorlldenJulj 1648.Hj schreef:pf
rraité surles droeg. Voorts oefende hj zich onderdeleistations de la passion de N . S.J.C.'',- ding van Krenes te Lem berg,die uitstekende
DHistoire de l'institution, exercises etprivi- maar moejeljke compositiën leverde voQrde
lèges de l'aneienne et miraculeuse confrèrie violcncelen in 1823 overleed.Alsorkestm eesdes Charitables de St.Eloy,apôtre desPays- terbj den Duitschenschouwbrrgte Lemberg
Basetc.(1643en laterl'',- pDeAngeliTute- van 1810 t0t 1814 maakte Ltpinski aanmer-

lariscultu eleyia''
,- rDe cultuB.V.Mariae keljke vorderingen in het vioolspel.Om in

elegiarum librl tres (1612 en laterl'',- en 1814 Spohr te W eenen te hooren,legde hj
XElegiae de amore Jesu''.
zjne betrekking neder, en deze kunstenaar
Liparia L. is de naam van een planten- m oedigde hem aan,om voort te gaan op den
geslacht uit de familie der Cassieen. H et ingeslagen weg.Na zjn terugkeerinzj11vaonderscheidt zich door een kelk met eene derland leefde hj ambteloosen ondernam in
korte buis en met 5 ,
slippen,door eene vlin- 1817 eenekunstreisnaarItalië:om denberoemdervormige bloemkroon?tweebroederigemeel- den Payaninl te hooren. Hlj vond hem te
draden en eene eivormlge petllmet weiniqe Piacenza en deelde methem op 2 eoncerten
zaden. Het omvat boomen en heesters,d1e den bjvalvan het publiek.Toen hj voorts

in 1818 in Polenterugkwam ,oogstte hj 00k
hier regtmatigen 10fen volbragt onderscheidenekunstreizen naarHongarje,Duitschland
en Rusland.Nadat hj den titelvaneersten
vioolspeler van den Keizer van Rusland verkregen had,begafhj zich in 1829naarW arschau, waar llj Paganlni wederom aantrof.
ot
lden 00k Aeoliscke .rilt
zzlt
/el eheeten,lig- Hj ondernam ereenmuzikalenwedstrjdmet

in het zuiden van Atl
rikagroejen.Alssierplant kennen wj L..
s
yl
Fllgrictz L.,die 21/:
Ned. el hoog wordt en afwisselende,Ongesteelde, breed-lancetvormige,gespitstetfjngeribdetstjvebladeren en groote,gelebloemen draaqt.
Liparlsche Eilanden (De), doo1- de
gen ten getale van 12 in de Mlddellandsche

dezen en een gedeeltevan hetpubliek kende
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hem de overwinning toe.Vervolyenskeerde burg en keerde na hetherstelvan den Vreëe
hj naar Lemberg terug,om erzlch aan het naar Londen terug.In 1818 kwam hj te
vioolspel,de compositle en destndietowj- Amsterdam ,woondeereen halfJaardelessen
den.In 1835volbragthj eene grootekunst- op de Latjnsche sch001bj en werdin Sepreis doorDuitschland,Frankrjk en Italiëen tember 1819 student teLeiden.Reedsin 1822
zag zich in 1839 benoemd tOtdirecteur der promoveerdehtjert0tdoctorin debeideregKoninkljke kapélte Dresden.I1j overleed ten op eene dissertatie: ,Dejtlrenuptiarum
den 16den December 1861 Op een landgoed, Romano atque hodierno''en vestigde zich a1s

hetwelk hj in Galicië had aangekocht.Het
eigenaardige van zjn spel was gelegen in
eene verbazingwekkende zekerheid en bravouren in dekrachten zuiverheid zjnert00nen. Tevens wisthj bj zjnevoordragtmet

advocaatteAmsterdam ,waarhj weldraeene
uitgebreide practjk bezat.Nadathj,Israëliet
van afkomst, in 1852 t0t de R.Katholieke
Kerk was overgegaan,verliet hj in 185:

Amsterdam ,om te 'sGravenhage a1gadvocaat
ongekende vermetelheid alle snaren van :et bj den Hoogen Raad watmeerrusttegeniegevoel te doen trillen en roerende teederheid ten,vooraldaar hj zich gaarnemetwjsbeafte wisselen metwegslepende verhevenheid. geerte en godgeleerde studiën bezig hield.

O0k zjne compositiën hebben veelverdien- Hj overleed op den huiz: W isseloordbjHilsteljks, al zjn ze 00k voor dekrachtvan versum den 7denJulj 1871.Sedert1841 was
zjneeigenekunstvaardigheidgeschreven.Zjn: hj xidder der orde van den Nederlandschen
XMilitërconcert'' wordt beschouwd a1s proefstuk voor een Qinken vioolspeler.
Lipkens (Antoine)!een verdiensteljk Nege,geboren te Maasderlandsch natuurkunàl

Leetlw ,- voortsriddervan het Legioen van
Eer, van de Poolster en van den H.Gregorius de Groote,alsmede 1id van de Leidsche

Maatschappj van Nederlandsche Letterkunde
tricht in 1782, ontving zjne opleiding aan en van andere geleerde genootschappen.Bede polytechnische school te Pnrj: en werd halve een aantalpleitredenen en opstellen in
in 1811 alshoogleeraar in de landmeetktlnde dagbladen en tjdschriften schreefhj:pEssai
naar het éeyartement der Loire gezonden, historiquesur1essurséances(1827)'',- pDe
alwaar hj zlch vervolgens benoemd zag t0t scheiding van België in derzelver gevolqen
hoofd-ingenieur.Later werd hj in beidebe- getoetst(1830,3stukkenl'',- nW ederlegglng

trekkingen overgeplaatst naar de departemen- van het stelsel van G.K.grave van Hogenten Cher en Arrie
'ge.Na den valvan Napo- dorp qmtrent de Belgische aqngelegenheden
leon keerdehj in Nederland terug en bevond (1830)M,- pDe vrede(1830)7',- rGedenkex zich eerlang aan het hoofd deringenieurs, stuk van den heldendood van J. C.S.van
die belast waren met de bepaling der grens- Speyk (1831)''j- nHollandsMarine(1831)''
scheiding tusschen België en Frankrjk.Ver- - pGeskshiedenis van de staatkunde derv00rvolgens werd hj ingenieur-verifcateur van naamste Alogendheden van Europa sedert den
het kadaster in het groothertogdom Luxem- va1van Napoleon t0t heden (1832--1834,Q
burg en curator van het athenaeum aldaar, dlnl''--Redevoering,gehouden tergelegenterwjlhj ertevensa1shoogleeraaronderwjs heid van de openbare vergadering van het
gaf in de proefbndervindeljke patuurkunde. Nederlandbch Israëlietisch Seminarium ,in de
In 1827 werd hj aangesteld t0thoofd-inge- groote gehoorzaalvan hetAthenaeum Illustre
nieur, belast m et de kadastrale opm etingen te Amsterdam (1841)' - j
yBrieven van een
v00r hetRjk en vervolgens t0traad-adviseur R. Katholieken leek over de R.Katholieke

bj het ministérie van Binnenlandsche Zaken
voor werktuig- en scheikpnde. Niet weinig
heeft hl
Jmedegewerkttotdestichting (1841)
van de Koninkljke Académie t0t oplciding
van burgerljke ingenieurs te Delft.Hj werd
a1s directeur aan het hoofd dier instelllng geplaatsten wjdde daaraan delaatstezesJaren
van zjn leven.Tegeljkertjdbelasttederegéring hem gedeig metbelangrjke zaken:hj
werdnameljk lid dercommissievoordeveri-

Kerk en de Herkorming (1856 en 1857),-

Llpm an (Samuël Philippus), een verdiensteljk Nederlandschregtggeleerde,geboren
te Londen den 27sten April1802,vertrok in
1807 metzjneoudersnaar Gliickstadtin H01stein,alwaarhjdelagereschoolen hetgym-

vlak en dikwjl: aan overstrooming blûotgesteld. Zj is bj Lippstadt 12,bj Hamm 24
en aan haren mond 60 Ned.elbreed,eerstbj

eene nieuwe Nederlandsche vertaling van het

Nieuwe Testament (1859 enz.,voltooid door
Schaepmanjt', - en Nederlandsch constitutioneel archief van alle Koninkljke aanspraken
en parlementaire adressen (1847- 1863 4 verzamrlingenl-''
Llppe (De)is eene zjriviervan deRjn

0y den regteroevel.van deze.Zjisdeaanzlenljkste rivier der Pruissische provincie

fcatie Van den Btandaard der maten en ge- Westf
alen, ontsyringt aan den westeljken
wigten,alsmededercommissie voor de droog- voet van het Llppesche Bvald (een gedeelte
makinq derHaarlemmermeer.Hj wasstaats- van hetTeutoburgerwald),gedeelteljkbjhet
raad ln buitengew one dienst, kommandeur dorp Schlangen in hetzuiden van hetvorstender Orde van den Nederlandschen Leeuw en d0m Lippe-Detmold, gedeelteljk bj Lippsedert 1827 correspondent,sedert 1836 lid en springe bj Paderborn, stroomtin westeljke
Bedert 1846 rustend lid van hetKoninkljk rigting langs Lippstadt,Hamm ,Liinen, HalNederlandsch Instituut,en overleed den 15den tern en Dorsten en stortbj W eselzich uit
Decrmber1847.
in de Rjn.Hare oeverszjn in hetalgemeen
Neuhaus geschikt voor hetvervoer van vlot-

ten en wordt bj Lippstadt bevaarbaar (door

nasium bezochty verhuisde later naar Ham- middel van 12 sluizen) voor vaartuigen met

LIPPE.

een last van 900 Ned.centenaars.Yet de bestaande,moet onverdeeld bljven.Daarom
rekken jaarljksongeveer15000arbeidersuit
kronkelingen bedraagt hare lengte34 qeogr. t
mjl.Haarbovenloop ontvangtalszjrivlerde Lippe-Detmold naar verschillende landen van

Alme en verder naaxbenedenlinksdeAhselen Midden- en Noord-Ellropa,om er deszomers,
regtsde Stever.- DevermeldeBtadDppstadt vooral in steen-en pottebakkertlen,het 0nisde hoofdplaatsvan een arrondissement,het- derhoud voor den winter te verdienen.Voorts
welk op bjna 9 D geogr.mjl36000inwoners wordt er veel gesponnen en geweven,doch
telt en heeft eene bevolking van ruim 7000 deze tak van njverheid kwjnt ersedertde
zielen. Men vindter eene reaalschoolen een invoering van maehinalen axbeid meer en

meer.Fabrieken zjn er weinig,en ook de
aanzienljken graanhandel.
Lippe,ter onderscheiding van hetvorsten- handeliserzeerrering.T0tdeuitvoerartikels
d0m Sehaumburg-Lippe(ziealdaar)00kDppe- behooren hout, llnnen, garen, w0l, graan,
Detmold genoemd, is een souverein Duitsch

vet vee en voorwerpen van meerschuim.Eene

v6rstendom , hetwelk aan 3 zjden door de crediet-instelling, in 1182 gesticht, heeft er
Pruissische provincie W estfalen en in het de welvaart sterk bevorderd. O0k is er een
oosten door hetgraatbchap tchaumburg,door krankzinnigengesticht te Brake en een hospi-

het graafschap Pyrinont en gedeelten van de taalte Detmold.Voorts vindtmen er 2 gymPruissische provincie Hannover isingesloten. nasi
a (teDetmoldenteLemgo),eenekweekDe bodem is er bergachtig en boschrjk en school voor ont
lerwjzers (te Detmold), 4
draagt hetLippesche W ald,een gedeeltevan rectorsscholen,eenemeisjesschooleneenaanhet Teutoburgerwald.Dehoogstetoppen zjn tal lagere scholèn, alsmede te Detmold eene

er de Köteùberg (500Ned.el)bj Falkenha- belangrjke boekertjen sedert 1841 een nagen en de Velmerstoot(slechts5 Ned.ella- tuurkundig genootschap,hetwelk een muséum
ger).Merkwaardig zjn erbj hetstadjeHorn bezit,en een leeskring.
de rotsblokkenjonder den naam van pExterHet vorstendom Lippe is verdeeld ill 12
steine'' bekend. De rivieren, die er aan de al*
rondissementen, en de am btenaren zjn er
noordzjdevan hatTetltoburgerwald ontsprin- tevensbelastmetde regtsbedeeling.Detweede

gen,zooals de W erre met de Bega en Salze, instantie is er toevertrouwd aan twee Hooge
de Exter, de Kalleen de Emmer,stroomen geregtshoven te Detm old, en van deze kan
naardeW eser,welkeinhetnoorden degedeel- men appelléren aan het hoogste geregtshof
teljke grens vormt,en die,wellteop zjne te Celle.De 7 steden hebben haar eigen bezuidzjde ontstaan,zooalsdeLippe,naarde stuui, en het algemeen bewind is in handen
Rjn.00k de Eems ontspringtnabj de zui- van een regéringseollegie met een kabinetsdeljke grenzen van het vorstendom. Men ministera1sregéringspresident.Eenconsistorie
vindtcreenegestadigeafwisselinr vanbosch, is belast met de zaken van eeredienst en
weide en botlw land, en het kllmaat is er onderwjs, en aan hethoofd derProtestantveeleer guur dan zacht.Het aantalinwoners sche reeBtel
jkheid bevindtzich dealgemeene
(1875)beloopterongeveer112400;zjbehooren super-lntendentte Detmold met2 supex-illten.
meerendeels t0t de Hervormde Kerk.De R. denten.DeStanden zjner(volgensdekieswet
Katholieken, slechts 2500 zielen sterk,heb- van 3Jtlnj1816)verdeeldin7afgevaardigden
ben erkapellen in Detmold,Lemgo en Swa- uitdehoogstindebelastingaangeslageneen14

lenberg,terwjleromstreeks1200Israëlieten uitdenstedeljkenenlandeljkenstand.Dever-

wonen.Hetvolk heefter een aangenaam ka- kiezing voûrlaatstgemelde 2 standengesehiedt
rakter en onderscheidt zich door een jverig door gekozen kiezers. De Landdag, d00<streven naar verlichting en beschaving. Het gaans OMA de Q Jaren door den Voxst bi
g
-eenvoornaamste bedrjf is er de landbûuw , en geroepen, had te voren eene raadgevende,
hoewel de grond er nietzeer vruchtbaar is, geene beslissende stem .In den voormaligen
loonthj den aangewenden arbeid.Graansoor- Duitschen Bond had Lippe m et W aldeek en
ten, peulvruchten, mangelwortels en vlas Schaumburg-Lippe ééne stem, dpeh in het
w orden er in groote hoeveelheid gew onnen, Plenum eene afzonderljke stem. Nadat het
en o0k de veeteeltiservan grootbelang.H et V orstendom in 1866 in den Nooxd-D uitBchen
voorheen vermaarde paardenras uit de vorste- Bond w as Opgenom en, waarna de inflirecte
ljke stoeterj te Lopshgrn heeft echter zjn belastingen aan de Bondskas vervielen,m oest
roem verloren.In deprachtige eiken-en beu- er eene sooxt van inkomstenbelasting w orden
kenbosschen heeftmen ervelehertenen reeën, ingevoerd.Volgens een ontwerpvan denminisen voor eene doelmatige boschcultuur wordt ter Olteimb werden de bosschen en dom einen

goed gezorgd.Eigenljke mjnen zoekt men (4l/c L geogr.mtjl)benevensdetiendenenz.
er te vergeefs, maar de saline te Salzuien aan den Vorst toegekénd, terwjl te voren
levert een overvloed van zotlt,en men heeft daartlitde kosten van hetlandsbesttlurwerden
or goeden kalk- en zandsteen en koolzure, bestreden.Di
twektegrootmisnoegen bj het
vooral zwavelhoudende bronnen.
volk, nlaar de Vorst verleende ntl 0ûk Op
De bevolking is er verdeeld Over 7 steden, wetgevend gebied aan den Landdag eene bevanwelkeDetmold(6500inwoners)enLemgo slissendc stem. Nadat voorts het volk den
(4t00inwoners)devoornaamstezjn,4vlek- syndicusHaltsmann uitHorn t0tafgevaardigde
ken en 200 dorpen en gehuchten.H et grond- naar den Rjksdag gekozfm had, werd de
ge
bied der steden (l/6de van het geheel)is minister Oheimb door den geheimen oppervoor verdeeling vatbaarqhet overige.uitrid- l'egêringsraad Heldmann kervangen.Intussehen

dergoederen (30 in getal)en boerenhofsteden namen de moejeljkheden toe.DMrHeldmann

72

LIPPE.

steeds t0t de liberale partj behoord en zich nadat hj in 1855zjn ontslag genomen hadj
met kracht tegen de aanmatigingen derl'id- werd hj in 1856 vervangen door Olxmb,
derschap verzet had,koçsterde men dehoop, van wien wj bovenreedsgesproken hebben.
datmenden constitutione'len weg zot
l bewanVan de leden van hetvorsteljk geslacht
delen, doch die verwachting bleefonvervuld. zlr Dppevermelden wj nog:
Toen deLanddag in 1871 doorhetvrjwillig
Leopold,graafenedelez.rDppe-Bosterfeldaftreden van een aantalafgevaardigden geen Yelzesfdld,ministerin dienstvan Pruissen.
genoegzum aantal vertegenwoordigerstelde, Hj behoort t0t een zjtak van het vorsteom een besluitte nemen en Heldmann de hulp ljk Huis Dppe,aanschouwdehetlevenslicht
der Bondstroepen inriep,bezweek hj onder op een voorvaderljkriddergoedbjGörlitzden
zjne taak.Eene beroerte maakte een einde 19den Maart 1815,bezocht een gymnasium te
aan zjn levenj en zjn opvolger Flottwell Berljn,studeerdeerin deregtenenbekleedde
vond in 1872 dezaken des landsin degrootste inonderscheideneplaatsenhoogeregterljkebeverwarring,zoodat00k hj in 1875moestaf- trekkingen.Nadathj in1860benoemdwastot
treden en zjnq betrekking aan Escl
tenbvg eerstenrjksadvocaatteBerljn,zaghjzichin
overlaten,zonder t0teen gezonden staat van

1860 belast met de portefeuille van Justitiein
Pruissen en aangesteld t0tkroonsyndicus en
lid van hetHuis der Heeren voor levenslang.
Hj zocht in verschillende aangelegenheden
verbetering in te voeren en aanvaardde tevens
in 1866 de taak,om eene andere regtsbedeede legioenen van den Romeinschen stadhouder ling in de nieuwe Pruissische pfovinciën t0t
Fcefu eene gevoelige neflqrlaag toebragt.Na- standte brengen.Hj deeddaarvooreenhoogdat de Cheruskers voorts met andere Ger- geregtshof verrjzen,verbeterde de regtbanxaaansche stam men waren zamengesmolten, ken van appél en bevorderde er de invoering
vormde Lippe een gedeelte van hetland der van het Pruissische wetboek van strafregt.
Saksers, en de togten van K@el de Groote Eene hervorm ing van de wet
geving op de
tegen deze strekten zich uitt0t in Lippe.In hypotheken gaf in 1867aanlelding t0tzjne
1030 schonk keizer Koenraad 11 dit gebied aftreding.Zjneinzigten heefthjmedegedeeld
aan Keinwerk,bisschop van Paderborn.0m- in de: nMeditationes discontinuae iiber die
streeks 1130 beleende keizer Lotltariun een Realcredltfrage und diepreusz.Gesetzentwiirfe
zekeren Bernltk d metditgraafschap,endeze, bezi
iylich des Eigenthumserwerbs und den
die op een eiland in de Lippe een burgt dingllchen BelastungderGrundsticke(1867)''.
stichtte, waarvan de bouwvallen n0g v00r- Sedert zjn ontslag wjdt hj zich aan zjne

zaken te zjn gekomen.
In ouden tjd was het grondgebied van
Lippe bewoond door de Cheruskers, wier
aanvoerder Arminiws (Herman) aldaarin het
Teutoburgerwald in het Jaar 9na Chr.aan

handen zjn,wordt beschöuwd a1sdestam- studiën te Berljn en bljftvoortsin hetHuis
vader van het vorstenhuis van LLppe. Een
latere Bernltard, de achtste van dien naam

der Heeren werkzaam.
Ernstj graafzlr Lippe-liesterfeld-W elt
çzel-

(# 1563),was de eerste,diezichgraa.f'
pls feld, een broeder van den voorgaande.Hj
der Zè'd noemde,en omhelsdein 1556met wel'd geboren bj Görlitz den zlstenFebruarj

zjne onderdanenhetProtestantismus.Zjnzoon 1825, bezocht de m ilitaire schoolen trad in
Simon VI liet in 1613 zjne landen na aan 3 dienst,waaruit hj in 1860 a1s ritmeester zjn
zonen,van w elke Simon V1I de linie L/pe, ontslag nam.Hj belloorttot de orde der J0Otto de linie Brake,- en Pltilipp delinie hannieters en deed als zoodanig dienst in
Bûckeburg en Schanmbur.g stichtte. Toen de 1864 en 1866.Als schrtjver heefthj zich belinie Brake in 1709 uitstierf,nam Friedriclb
w:, hare landen in
zt
sol/'
, graaf van der Zzl
.p
bezit, zonder zich om de regten der linie
B ûckeburg te bekreunen.Daardoor ontstonden
verwikkelingen,dieechterin1838meerendeels
ten gunste vanLippewerdenbeslist.Veelishet
land verschuldigd Mn de vorstin Pawline,die

kend gemaaktdoor eene:rGeschichte desK ö-

in 1802,na hetoverljden van haren gemaal,
vorst Friedriclt Y ïIAeI- Leopold,de teugels
van het bewind aanvaardde.Zj handhaafde
de zelfbtandigheid deslands,schafte deljf
eigenschap! af, zorgde voor onderwjs en

schriften.

nigl.6 (2 schles.
)Husarenregiments(1800)'',
rHusarenbuch (1863)'', qNach Remonte
(1860)''! p'
Vom groszen Könige (1863),,j
-

ltaria ausKönig FriedrichdesGroszen
pMil

Zeit(1866)'',- en gFridericus Rex und sein
Heer (1868)'', alsmede vele opstellen in tjd-

Armin, graaf zvr Lippe-Wdlzezl
/dl#, een

verdiensteljk landbouwkundige en een neef
derbeide voorgaanden.Hj werd geborenden
15den October op een voorvaderljk landgoed
regtsbedeellng en schonk in 1819 aan het in de Oberlösznitz bj Dresden,genootgeduvorstendom een constitutionélen regérings- rende2jaren hetonderwjsvaneendegeljken
vorm.HaarzoonPaul21.
Iem z
l#6gLeopoldkwam landbouwkundige in Franken, studeerde te
in 1820 aan de regéring en volgde het voet- Jena en bestuurde van 1850 t0t 1855 ver-

s
yoorvan zjne moeder.In 1848 voegde hj schillende goederen.Hj pachtte voorts2 van
zlch naar de wenschen des volks en er wer- deze,m aarkocht in 1861 zelf eene bezitting
den op vreedzame wjze beterestaats-instellingen ingevoe#d. Hj overleed in 1851, en
zjn zoon Leopold Frïetfr'
lcA Fumilhersteldede
staatsregeling van 1836,daarbj gesteund door

in het Saksische Ertsgebergte,nadat hj aan

stonien voortdurende onaangenaasaheden,en

bezittingen en vestlgde zich te Dresden, om

de hoogeschool te Leipzig de lessen over de

natuur-envolkshuishoudkundehadbjqewoond.
Hj bevorderde met jver de ogrigtlng van
den minister Hannibal Fidckr.Hierdoor ont- l
andbouwvereeniginqen,verkochtln1869zjne
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zich aldaar cnverfleeld aan den landbpuw te rigt en bevai,behalve baden,eene drink- en
wjden.Van zjne geschriften vermelden wj: eene inhalatiezaal. Een Oude burgt, wiens
DielandwixtschaftlicheBuehhaltung(1858)/', bouwvallen er zieh verhefen,was weleer in
- sLandwirthschaftliche Briefe (1861)/',- het bezit der Tempelridders, behoorde later
XDer landwirthsth:ftliche Ertxagsanschlag aan het domkapittelvan Paderborn,enkwam

(1862)'', - pDie rationelle Ernëhrung des na den Dertigjarigen Oorlog in verval.
Volks(1866)'/,- p'
Nshrstoltabelle(1869;2de Lips (Johann Heinricll),een verdiensteljk
druk 1871)'') - pDie Grunds:tze derZiich- schilder, teekenaar en graveur, geboren in
tfung
asztfiir denkleinern Landwirth Ztlsammenge- 1758 te Kloten bj Ziirich,z0u aanvankeljk
(1869)'',- pLandwixthschaftlich Lese- voor de geneeskunde worden opgeleid,maar
buch (1861)'',- en metEmminghaus:pluehr- bepaaldezich bj de kunst, op raad van L@buch der allgemeinen LandwirthschaftnachF. rater, die hem onderwjs deed geven in de
G.Schulze'sSystem (1863)''.
graveerkunst.Hierin maaktehjweldragroote
Lippen zjn ligchaamsdeelen, die eene vorderingen. 00k schilderde hj fraaje stuknatuurljke spleetvormige opening begrenzen ken in olieverf, maar verwierf inzonderheid
en deze openen eu sluiten.De mond van den alskopergraveurgrootenroem doorzjneme-

naensch heeft twee lippen, eene boven- en dewerking aan Lavater's pphysiognomische
eene benedenlip, die eenigzins uitsteken en Fragmenten''.Toen deze voltooid waren,v01aan het proieleeneeigenaardige golving ver- bragt hj in 1782 6ene reisnaarRome,om
leenen, w elke aan het gelaat eene bepaalde zich verder te ontwikkelen.Hier deed GlfAe
uitdrukking bezorgt,terwjleenealtesterke hem in 1786 in naam van den Hertog van
ontwikkeling dier deelen daaraan eene uit- Saksen-W eimarhetvoorstelOm de betrekking
drukkingvan zinneljkheid geeft.Debovcnlip te aanvaarden van directeurderteeken-acade'

steekt gewoonljk iets over de Onderlip uit,
doch het omgekeerde merkt men op bj de
ouden van dagen na het verlies der tanden.
De lippeu zjn Onmisbaarvooreenegearticu-

te W eimar. Hj gafdaaraan gehoorin 1788,

begaf hj zich naar Dresden en werd erin
1139 teekenmeester der Koninkljke pages.
Hj vond voorts eene witte massa uit, vermoedeljk kalkaarde met vischljm )waaraan
hj eene grootedut
lrzaamheid en een fraajen
glans wistte geven,- eenemassa,die bj-

zjn zesde jaar werd hj naarde Latjnsche
schoolte Brusselgezonden,terwjlhj zich
tevens oefende in het Fransch; Op zjn
negende jaar maakte hj Latjnsche verzen,
en een Jaar later bragten zjne Ouders hem

maar keerde in 1794 wegens ongesteldheid

naar zjn vaderland terug,waar hj zich te

Ziirieh met teekenen en gravéren bezig hield.
leerde spraak, en alle gemgedsaandoeningen Hetaantalzjnergravures bedraagtongeveer
openbaren zich doox bewegingen der lippen. 1450. Daartoe behooreh: rDe heilige SebasLippert (Philipp Daniël),deuitgeverder tiaan''naar van Dijk,ylletBacohusfeest''naar
,1Daktyliothek'',werd geboren teMelszen den Poussin, en rDe aanbldding derherders''naar
zden September 1702,zagzich a1shandwerks- Otvccci.Hj overleedden 5den Mei1817.
leerling te Pirna geplaatst.,maar volgde later
Lipsius:ondel.dezennaam vermeldenwj:
lf,
sofJoest.1.p.
zjne lang gel
çoesterdeneigingtOtdeteeken- Jltstus .r1.pyï'
:,een uitstekend
kunst.Hj vond werk ineeneporseleintàbriek beoefenaar der Oude talen,geboren den18den
te Meiszen en oefende zieh tevensin hetvex- Odober 1547 te Overjsche (Tsque), een
vaardigen van teekeningen met de pen.Later vlek tusschen Brussel en Leuven. Reeds op

zonder gesehikt was tothet vervaardigenvan
afdrukken van gesneden steenen. Hj verzamelde meer dan 3000 dezer afdrukkenin zjpe
Dad yliotheca'',en m aakte zich doûr de uit-

naarhetyymnasium teAth in Henegouwen,
en van hler ging hj na verloop van 2jaren

naar Keulen , om zich onder de leiding der
paters-lezuïeten in hetGrieksch,de welspre-

kendheid en de wjsbegeerte te oefenen.Op
gave van ditwerk zeer verdiensteljk.In1765 lz-larigen leeftjd hield hj Latjnsche redewerd hj opzigter der verzameling van an- voeringen en yaf bljken van taalkennis en
tieken bj de Académie van Sehoone Kunsten welsprekendheld. Aan zjn wensch om in de
te Dresden, en overleed aldaar den 28sten
Maaxt 1785.
Lippi,zie Fil%po.
r@.pi.

Lippspringe, een vlek met omstreeks
2000 inwoners in hetregéringsdistrict Minden
der Pruissische yrovincie W estfalen, een uur
gaans ten noordoosten van Paderborn in de

orde der Jezuïeten te worden opgenomen,

werd niet voldaan doorzjne Otlders,diehem
naar Leuven zonden, om zjne wjsgeerige
studiën voort te zetten en zich inzonderheid
0p de physi
ca t0eteleggen.Hierkwam hj
met vel
e geleerde mannen in aanraking en

oefende zlch in de regtsgeleerdheid, maar

Senner Heide aan de zuidwesteljkehelling verloor zjn vader,zoodatzjne moederzich
van het Teutoburgerwald gelegen,ismerk- btjhem vervoegde.opl8-jarigenleeftjdbegaf
waardig wegens de Axminlusbron (bjna 21O hj zich naarRome,waarzjne:mvariaelecC.
) en de Lippebron,die ermeteen over- tiones''
,in voortrefeljk Latjn gesteld en aan
vloed van water uit den aardbodem te voor- den cardinaalGranrelle opgedragen,hem eene
schijn treden. De warme bron werd eerst in gewenschte ontvangst bezorgden.Hj werd
1832 Ontdekt en lokt jaarljks eene groote geheimschrjver van den cardinaal, knoopte
menigte badgasten. Debelangrijkste bestand- er betrekkingen aan m et beroem de m annen
deelen van hetwater zjn erzwavelzuurna- en waserrusteloosbezig in de boekerj van
trium , zwavel- en koolzllur calcium en veel hetVaticaan enelders.Naverloopvan2jaren
stikstof.Het pcurhauB''is er zeer goed inge- keerde hj naarLeuven terugjwaarhj zich
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aanvankeljk aan eene ongeregeldelevenswjs
overgaf;dochweldravertrokhjnaarhetHof
#an M aœimiliaan 11te '
W eenen,waar htjmet
onderschéidene geleerden in betrekking stond.
VandaarreisdehjnaarBohemenenSaksenen
werd hoogleeraarindegeschiedenisen welsprekendheid teJena.Naar zjn vaderland verlangende,vqrtrok hj in 1574heimeljk litJenaj
vertoefde9maandenteKeulen,waarlljinhet
htlweljk trad en zjne:ytzectionesantiquae''
schreef en een begin maakte metzjn commentaar op Tacltus,en toog toen naarzjne
geboorteplaats,om er zich rustig tevestigen.
De o0rlog noodzaakte hem echter om naar

Leuven te verhuizen,doch in 1578 toog hj
naarLeiden,alwaarhj t0thoogleeraarin de
geschiedenis en in de regten werd benoemd.
D00r zjne Europésche vermaardheid,welke
door zjne qeschriften gedurig klom ,werkte
hj niet welnig medet0tden bloeiderjeug-

spectant (1585 en laterl'',- sEpistolaeselectae (onderscheidene honderd-en tientallen,
1586 en laterl'',- rDe reda pronuntiatiene
linguae latinae (1586),'!- ,politica (1589en
laterl''
,- pDeunarellkione(1590 en later),,
r
De
mi
itia Romana (1595 en laterl''Mo
ni
t
a et
el
n
xemplapolitica(1601enlater),1,3Manuductio ad Stoicam philosophiam (1604)'',
DDiva Virgo Hallensis (1604 en later),, DEnchiridium Ciceronianum etc.(1604 en laterl'',- ptzovanium siveoppidietacademiae
descriptiû'', - pOrationes octo Jenae potissimum habitae etts.(1606)'',- pTractatuspeculiaris ad cognoscendam llistorlam Romanam
(1609)''- NFloresLipsiani(1614)''- pRoma
illustrata (1645)'',- en pLeges HortenseB
(1672)''.Behalve dievan Taeit'
a.
nheefthj de
werken van onderscheideneLatjnscheschrjvers met ophelderingen in het liçht gegeven.Zjne ropel'
aomnia''verschenen teAnt-

dige hoogeschool. 00k prins Maltrits '
tl'z werpen in folio in 1637.

Oranje behoorde ert0tzyneleerlingen.Wegenszjn twistmet Coornhertoverketterdooden en gewetensdwang verliet hj Leideny
voorwendende dathj teSpa debaden wilde
gebruiken.Hj begafzich echternaarHamburg en vervolgensnaarMainz,waarhj,die
teOverjschedeLuthexscheenteLeidendeHer-

Karl Aàl dcFz A delbert Llpsins, een ver-

diensteljk opvoed-0n letterkt
lndige.Hj werd
geboren den 19den Januarj 1805 te Grosz-

hennersdort'in de Oberlausitz, studeerde te
Leipzig in de godgeleerdheid,vestigde erzich
a1s privaatdocent en vertrok in 1827 als conretttor naar hetgymnasium te Gera,ontving
vormde godsdienst had beleden,deze laatste er den titel van prorector? zag zich vervolop aandrang der Jezuïeten afzwoer en t0tde gens in dergeljke betrekklng geplaatst aan
R.Katholieke Kerk terugkeerde.Zjn v00r- de Thomassehoolte Leipzig,werd erin1861
malige ambtgenoot Soltlusselburg noemde hem rector,doch overleedreedsden 2denJtllj van
een weerhaan, k
%oaliyer een getrouwden dat,laal'.Van zjne geschriftenvermelden wj
Jezuïet,- en Voetius een halven Heiden of de:pGrammatische Untersuchungen iiber die

vrjgeest.Zjn vertrek uit Leiden baarde al- biblischeGrâcitët(1863)''.
gemeeneverwondering.Vanallezjdenwerden
R'
iaard Adelbert .
rè.
si!
/.
:, een zoon van
hem door vorsteq en geleerden schitterende den voorgaande en een verdiensteljk godgeaanbiedingen gedaan,maar hj weeszevan leerde.Hj werd geboren te Gera den 14den
de hand en aanvaardde het ambt van hoog- Februarj 1830jstudeerde te Leipzig in de
als privaatdoeent,
leeraar te Leuven, w aar zelfs Albert en Isa- theologie, vestigde er zich .
bella meteen aanzienljkenHofstoetééneztbner verkreeg in 1858 te Jena de doctorale waarlessen bjwoonden. Dââr heeft hj een groot digheid,enw erderin 1859buitengew oon hoogaantal Latjnsche w erken geschreven. D oor leeraar en in 1861 gewoon hoogleeraar te
eene ziekte aangetast, deed hj eene gelofte W eenen,vanwaar hj in 1865 in dezelfde beaan 0.L.Vrouw te Halle en hing na zjne trekking naar Kielvertrok.Hj schreef:pDie
herstelling eene zilverenpenmeteen Latjnsch paulinische Rechtfertiyungslehre (1852)''
,gedicht voör
' haaraltaar,- hetgeen denspot- D'De Clementis Romanlepistola ad Corinthios
,- pueberdajVerhsltniszdes
lustder Protestantengaandemaakte.Hjover- priore(1555)''
leed te Leuven den 23sten M aart 1606 en

Textes der drei Syr. Briefe des Ignatios zu

zjneweduwedeed ereen prachtigmarmeren den iibrigen Recensionen der lgnatianisehen
praalgrafverrjzen.Aan weinig geleerden is Literatur(1859),',- rDerGnosticismus(1860)''
gedurendehunlevenzooveelhuldevan vorsten,
en pot
lellenkritik desEpiphanios(1865)''.
staatslieden en geleerden te beurtgovallen als - Zjn broederJohannes 1G!Ae!- Konstantin,
aan Iuipsiws. Hj had wel is waar heftige geboren den zosten October 1832,is een vervjanden, maar niemand k0n ontkennen,dat diensteljk bouwkundige)eneenanderebroeder,
hj zich Onderscheiddedool'uitgebreidekennis, J'wstu.n Hermann,geboren dqn 9den Mei 1834 ,
een sterk geheugen,een schrander oordeelen

een onvermoeiden jver.Over zjln karakter
wordt verschillend geoordeeld: het schjnt,
dathj zwakheid,wispelturigheidengeveinsdheid m et ongemeene m inzaamheid verbond.
Van zjnetalrjkegeschriften zullenwjslechts
enkele noemen,te w eten:nTacitiopera,cum
notis (1574 en later vele malen,en zelfsn0g
in 1772)''
,- pAntiquarum ledionum libri V
(1574 en laterl'', - rDe amphitheatro liber
(1584 en laterl'',- pDe constantia (1584 en
laterl'',- ,oper: omniA quae ad criticam

sedert 1866 redor van de Nicolaïschool te
Leipzig.
Liptau , ill het Hongaarsch WJ'JJ, een
com itaat in Hongarje,grenstin hetnoorden
aan Galicië en hetcomitaatArva,inhetoosten
a'an hetcomitaat Zips,in hetzuidenaandec0mitaten Gömören Sohl,en in het westen aan
het comitaat Thurocz. H et heeft op 41 D

geogx.mj112 vlekken,141 dorpenengehuchten en ongeveer 75000 inwoners, die bjna
allen t0t den Slawischen stam behooren.Het
aantal R. Katholieken en Iuutherschen is er
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narenoeg even groot.De Waag,die eront- hj:gDevalvan Faëton'' en 1Adam en Eva,
sprlngt,stroomt door hetcomitaat,en ditis, weenende bj het ltjk van Abel''.Intusschen
met uitzondering van hetdalvan yenoemde schepte hj meerbehageninonderwerpenvan
rivier, zeer bergachtig, daar het nlet alleen
door de Carpathen omsloten wordt,maax0ok
vele uitloopers Van dat gebergte draagt.De
hoogste toppen zjn er de Kryvan in hetra-

koddigen aard, zooals feesten, boerengezel-

Het koude klimaat is er onglznstig voor den
landbouw , maar men heeft er uitm untende
weiden,zoodat de Liptauer kaas een belang'P
**k handelsartikel vormt. Behalve andere
metalen vindt m en er hier en daar gotld.D e

heidkunde, werd geboren den 29sten Maart
1801 te Altstrelitz,bezochthetgylnnasium te

voornaamste rjkdom des lands isechtergelegen in de uitgestrekte w ouden,en de hotltvelling en houthandelzjn erde voornaamste
middelen van bestaan.O0k vele ketellapyers,
diein Europa rondzwerven,ztin uitLlptaa
afkomstir.

naslum en ging in 1822 naar Rostock, om er
aan de universiteit zich t0ete leggen op g04geleerdheid,wiskunde en geschiedenis.Nadat

sehappen, gemaskerde danspartjenybadende
nymtbn enz.Hjdroegdenbentnaam van Pan
en c'verleed te Venetlë in 1629.
tragebergte (2500 Ned.el),deGyömbérberg
Lisch (Georg Christian Friedrich), 00n
(2000 Ned.el),en deKönigsberg (1600Ned.el). verdiensteltlk beoefenaar dergeschied-en oud-

Liquldam bar L. is de naam van een

plantengeslachtuitdefàmilie derAmentaceën.
Het onderscheidt zich door éénhuizige bloe-

men. De manneljke vormen kegelvormige
katles meteen 4.bladig bloemdek entalrjke
meeldraden.De vrouweljke katjes zjn b01vormig en de bloem bestaatuit een 4-bladig
bloemdek met 2 stampers en 2 veelzadige

Giistrow en zag zich geplaatst alsschrjver
btj een advocaat.Metveelmoeiteen 0p0#e-

riny kwam hj vervolgensweerop hetgymhj in 1824 zjneerstetheologisch examen gedaan had,bezochthj dehoogeschoolteBerljn en gaf zjne:pBeitrëgezurallgemeinen
vergleicbenden Sprachkunde (1826)'' in het
licht.Daarna keerde hj terugnaarzjne geboorteplaats en aanvaardde de betrekking van
htlis-onderwjzer,doch reedsin 1827verkreeg
hj eene plaatsaan het gymnasium te Schwerin.Hier washj metloFeljken jvertevens

werkzaam aan de stichting van onderscheidene scholen en ontving in 1834 eene bezaaddoozen.Van de soorten noemen wj L. noeming aan het Mecklenburgsche staatstg/
t
yrccklvl L.ofde vloel
jendedfprcaâppzzl,dle archief.om zich naar eisch voortebereiden,
in Louisiana en M exico op m oerassige plaat- bestudeerde hj het archiefte Stettin en te
sen eene boogte bereikt van 10 ot'12 Ned. Berljn en werd toen eerste archivaris te

e1.Uit den stam vloeitgedeelteljk van zelf, Schwerin.Nu wjdde hj zich onverdeg
eldaan
maar vooral uitinsnjdingen een geelachtig- geschied- en otldheidkundige nasporingen 0mroode balsem, die op Venetiaanschen terpen- trent zjn vaderland.In 1835 stichttehj het
tjn geljkt,maarlater donkerderen eindeltlk genootschap voo1- Mecklenburgs geschiedenis
vast wordt. Deze balsem is helder en d00r- en Oudheden en wasdaarvan bjvoortduring
zigtig, ligter dan water,kleurtlakmoes1'ood, secretaris.Tn die betrekking heeft hj eene
lost gedeelteljk op in all
tohol,smaaktbjtend, fraajeverzamelingvanoudhedenbjeengebragt
en riektnaar storax,am bra ofbenzoë.Hj is en de rlahrbiicher'' der vereeniging in het
bekend onder de nam en: Likuidambra sive lichtgegeven.00k werdhjindatJaarbelast
Ambra Iïg'd4i#(r, Balsam'
um Jigfxztftdvl?lrtzjwitten met het opzigt op de staatsboekerj en op
balsem Peru en vloeibare ambra,en komtniet de verzameling van oudheden van den Grootin Europa,daarhjzelf'
sinAmerikazeldzaam Hertog. Daarbj nam hj de verpligting op
is. Men m eent, da't van L.Z JJI.CZ. B lnme, zieby om het groote oudheidkundige w erk :
op Java groejende, de vloeibare Oostersche DFriderico-Francisceum (1837)''te voltoojen.
styrlx afkomstig is.
Voorts stichtte hjj de algemeene Vereeniging
Llquidatie,zie Terefeniny.
voor Duitsche Geschied- en Oudheidkunde,
Llra is de naam van eene Italiaansche welke in 1852 te Dresden hare eerste zitting
hield.Daardoorontstond hetGermaansch Musétlm te Niirnberg, waarna de Groot-Hertog

munt die thans dezelfde waarde heeft als
een franc en in 100 centesimi verdeeld *
lS.
M en heeftstukken van 1/4deen1/ylira,voorts
van 2 en 5 lire (scudi
),allen ln zilver,en
van 10,29 enz.lire in goud.

Liriodendron ,zie T'
al
penboom.

hem t0t conservator dergedenkteekenen van
geschiedenis en kunst in Mecklenburg en in

1856 tOtarchiefraad benoemde.Bj een grooten brand in 1865,die het regévingsgebouw

Lis (Jan),een verdiensteljk Nederlandsch aantastte,gelukte hethem ,hetgeheelestaatsschilder, geboren te Hoorn in 1570,oefende archief te redden,en in 1867 werd hj t0t
zich te Haarlem onder de leiding van Hendrik geheim archiefraad benoemd. Zjne belangGplfzï'll.
s en maakte zich den schildertrantvan rtjkste geschriften handelen over hetgeslacht
dezen geheel en al eigen.Laterevenwel,na- M altzan (1842- 1853,4dln),- Hal
tn(1844dat hj zjne studiën in Frankl'jk en Italië, 1856j4 dln),- Oeetzen (1847-1866,3dln),
vooral te Venetië,had voortgezet,wjzigde
en Behr (1860- 1868, 4 dln).Voorts lehj zjn stjlnaardien van debestemeesters verde hj:pGeschichtederBuchdriickerkunst
derVenetiaanscheschool.Hj wasmeestalin in Mec.
klenburg biszum J.1540 (1839)'',dienstvan decardinalen Aretino en Pampl
tilio en ppfahlbautenin Mecklenbtlrg (1865- 1867,
en leverde hun prachtige stllkkenjvan welke lsteyn 2dest.)''.
een levensgroote: pH. Hiërônymus in de
Llschbloem (Tris) is de naam van een
woestjn''zeergeroemdwordt.Voortspenseelde plantengeslacht uit de fam ilie der lrideën.
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Het cnGerscheidt zich door een bloerakroonaehtig, aan den voet bqisvormig en naar
boven in 6 slippen verdeeld bloemdek, een
in 3 bloembladaehtige, uitgespreide slippen
verdeelden stempel,welke de meeldraden bedekken, en eene 3- of G-hokkige zaaddoos,
welke m et 3 kleppen openspringten groote,
vlakke, gerande zaden bevat. Van de soor-

ten vermeldenwj:DegeleJie
scFlslf
pdzz
l(I.pseudaeorusL.
j,00k pinknterbloem ,el
jerbloem enz.
geheeten, van Mei t0t Junj aan de waterkanten en in Doerasseno0k bj 0nstevinden.
Men herkent haar gemakkeljk aan hare
zwaardvormigetlange bladeren en fraajegele

Lisco (Emil Gustav), een verdienBteljk

godgeleerd schrjver, geboren te Berljn den
13den Januarj 1819,studeerde aldaar en te
Bonn in de thedlogie en werd in 1843 predikant te Zehdenick en in 1845teBerljn,waar
hj bj vûortduring werkzaam is.Hj behoort

totde aanhangers van Scltleiermaclter en t0t
de banierdragers van het vrjzinnige Pro-

testantismus,onvermoeid strjdendetegen de

kerkeljkereactie.In 1858benoemdede 40djeleerde faculteit te Jena hem t0tlicentlaat
ln de theologie en in 1867 bragthj in de
synode te Friedrichsw erder een verslag ter

tafel omtrent den kerkeljken en zedeljken

bloemen.De wortelstok van deze plant heeft toestand te Berljn, hetwelk den toorn der
geen geur,maar een zamentrekkenden smaak ûrthodoxen wekte.Voortsverleende de theoen w as te voren in de apotheek aanw ezig. logischefaculteitte Heidelberg hem dengraad
Men zegt,dathj dikwjlsmetkalmuswortel van doctor.Eene verhandeling over de Apos-

verwisseldwordt.Voortsnoemen wj destin- tolische Geloofsbeljdenis, in 1872 doorhem
kende IïdcFzllpevl (I.foetidissima L.
),met een gehouden.gaf aan de orthodoxe partj geleéénkantigen stengel, een 3-kantig vruchtbe- genheid om op zjneafzetting aan tedringen.
ginselen donker groene,stinkende bladeren, Er werd dan 00k een onderzoek ingesteld
1..çdrplt
zzlïcl L.met blaauwachtig-groene doordekerkeljkeoverheid,enhierdoorwerd
bladeren en donker-paarse bloemen, wier dealgemeene aandachtyevesti
gd op de aanwortelstok in gedroogden toestand eenigzins matiging der besturen ln de Protestantsche
naar viool
tjes riekt,- en 1.Jprezlflc L. Kerk.Als schrjver heefthj zich voortsbemet eerst melkblaauwetdaarna gcheelwitte kend gemaakt door vertalingen uit hetEngelsch, alsmede door onderse,
heidene verhanbloeyen eneen geurigen wortelstok.
Llschdodde (Typha L.
)isdenaam van delingen.
e
en glantengeslacht uit de familie der Ty- Liscow (Christian Ludwig),een Duitsch
phaceën. Het onderscheidt zich door rol. hekelschrjver,geboren in April1701teW itronde of ellipsvormige, van boven manne- tenburg in het land van M ecklenburg, stuljke,van ondervrouweljkebloemkolven,die deerde te Rostock,Jena en Halle in de regin alle soorten bj hetbegi
n van den bloei- ten, en werd in 1729 huis-onderwjzer te
ti
jd dun,maal-tegen het elnde daarvan 2-ot' Liibeck en in 1734 seeretarisvan den geheim3-maal zo0 dik z'
Ijn.Demanneljke bloemen raad von OJcv.
s:z?#Jiw,bj wien hj Hagedorn
bestaan uit 2 Of 3 door borstels omgevene leerde kennen, - voorts in 1735 gezantmeeldraden. De helmdraden zjn vergroeid, schapssecretaris van hertog Karl Leopold van
of aan den t0p vrj, de langwerpige helm- M ecklenburg, die hem in 1736 afvaardigde
knoples tweehokkig en deze hokkenwederom naar Parjs.Daarna was hj privaatdocent in
in tweeën verdeeld.De vrouweljkebloemen Hamburg,in 1739 secretarisvan den .geheimworden vertegenwoordigd door een lanqwer- raad ron Wlozzl:in Ilolst6in,in1740Pruissisch
pig, ten laatste langgesteeld vrtlchtbeglngel, gezantschapssec
,
retarisbj graafDanekelmann,
m et lange borstels aan den voet van den ln 1741secretarisvan den minister'ppzlBriih,l
steel. Voorts vindt men tusschen de vrouwe- en in 1747 oKriegsrath''.Omstreeksdien tjd
ltjkebloemen n0g stompe,knodsvormige,ge- trad hj in het huweljk en verkreeg daardoor
slachtlooze bloemples, door een langen steel een buitengoed,werdin1749wegensOnvoorgedragen en aan den t0p meteene punt voor- zigtige uitdrukkingen in hechtenls genomen,
zien. De vrucht is eene blaasvrucht, door doch na 31
/2 maand weder op vrje voeten

het overbljvend stjltje gekroond.Men heeft gesteld,maarverloorzjnebetrekking enOntin 0ns Vaderland twee algemeen verspreide ving bevelom Dresden te verlaten.Hj oversoorten, die aan de kanten van slooten,in leed den 30sten Uctober1760.Hj deed naamrietvelden enz. groejen, nameljk de breed- l00s onderscheidene hekeldichten in het licht
bladigelïdcF
z#ocltfd (T.latifolia L.)metbreede, verschjnentwelkehj in 1739 onderden titel:
vlakke bladeren,en Onmiddelljk boven elk- lSammlung satirischerund èrnsthafterSehrifander geplaatste manneljke en vrouweljke Ken''uitgaf. Van m eer algemeenen inhoud is
bloemen,bj hetvolk bekendonderdenamen zjn werk:oDie Vortreëichkeit und Nothvan donzen, àll
w:zedl/
kdzd, duivelskoppen,'
tva- wendigkeit derelenden Scribenten''.Alzjne
terknodsen, doetebolten enz., - en de smal- voortbrengselen Onderscheiden zich door zuiJ!J#ke liscltdodde (T.angustifolia L.j,0ok verheid van taal en d0x een uitmuntenden
kleine hanebolten en sneelings genoemd, met sttjlsm allere,naaronderen gootvormige bladeren,
Lisianthus L.isde naam van een planterwjlde manneljke en vrouweljkebloemen tengeslachtuitde familiederGentianaeae.Het
door eene kleine tusschenruimte gescheiden onderscheidt zich door eene bloem kroon met
zjn.Beide soorten heeten kannewassclters en eene buikige buis en achterwaarts gebogene
doedels; zj worden 1 t0t11/cNed.elhoog, slippen, door een tweelobbigen stempel en
en mengebruikthet pluis derbloemkolvent0t eene z-hokkige,langwerpige zaaddoos.Onderhet vullen van bedden.
scheidene soorten behooren in Zuid-Amerika
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te huis en zjn bekend als geneeskrachtige aanvoering van het linieschip pKaiser'' - en
ylanten of als sierplanten.L.(TJt
X/C:,
SAl
lbl., de derde uit 8 adviesstoombooten en kanonln Cayenneen Guyana groejende,wordteene neerbooten. In aantal en grootte van houten
Ned. el hoog, heeft lancetvormige bladeren schepen stonden de Italianen ongeveermet
en witachtige,groengevlekte bloemenendient de Oostenrjkersgeljk,zoodatzj eenemeerals geneesm iddeltegen verstopping.Stoelgang- dere sterkte hadden van gepantserde schepen.
bevorderend is voorts L. cAelpzdoit/.
s L . uit Tegettltof bevondziehOphetgepantserdeschip
Zuid-Am erika,m etlangronde,tegenoverstaande,stompe bladeren en geelachtig groene,in
hangendetrossen geraùgschiktebloemen.Voorts
heeft men L. .çrtzst
f/
t/ltvf
x.
sAubl.in Guyana
en Cayenne,en L..
/'
?
x.
s,
:Jïcz/'
!
f.
çHookinMexico

rErzherzog M ax'') en Persanoop het gepantserde fregatrRed Italia,,,dochjaatstgenoemde
begaf zich reeds in het begin van den slag
naar het ramtorensehip rAïlbndatore''. De

en Teyas.

pantserde schip pprincipediCarignano''opende

Italiaansche schout-bj-nacht Fcccl op hetge-

Lisleux ,eene arrondissementshoofdstadin het vuur.Beide vloten gingen eerstondereen

het Fransche departement Calvados, in een

scherpen hoek elkander voorbj, doch kort
bekoorljk dalaan de Tocqueen orbegele- daarnadrongendeOostenrjkschegepantserde
gen, is eene fraaje, njvere, door grachten schependoordevjandeljkelinie heen achter
en muren omringde plaats, bezit eene zeer hareeerste3gepantsexdevaaxtuigen.Destrtjd
oude hoofdkerk,een collège,een seminarium, werd nu algemeen en het Oostenrjksche
eene boekerj,grootelaken-,linnen-en stof- linieschip rlfaiser'' door 4 gepantserde schefenweverjen,veelhandelin devoortbrengse- pen tegeljk aangevallen.Hetstreed dapper,
len des lands,en 15000 inwoners.Tentjde docll verloor tbkkemast en boegspriet en geder Galliërs heette zj Novimagus en later raaktein brand.W élwerdhetvuurgebluscht,

Civitas Lexiorum , waaruit haar tegenwoor- m aar de pltaiser''m oestdenaftogtaanvaarden.
dige naam is gesproten.
Het vlagyeschip van Tegettl
ty daarentegen
Lissa.Onderdezen naam vermelden wj: stoomde ln eenhalfuurtjdsop3vjandelp
-ke
Iuissa,in hetPoolsch Leszno,eene stad in schepen l0s,beschadigde2 van dezezeersterk
het arrondissement Fraustadt en in hetPruis- en boorde den ?,Re d'Italia''in dengrond.Binsische regéringsdistrict Posen? niet ver van nen weinige mlnuten zolzk hettrotsche vaar-

de grenzen van Siberië Ztl ligt aan den tuig in de diepte en vande bemanning (600

spoorweg van Breslau naar Posen en aan dien koppen) werden slechts wei
nigen gered.
naax Glogau en Hansdorf en teltomstreeks Korten tjd daarna geraakte hetItaliaansehe
11000 inwoners,onder welkezich 2500 Israë- gepantserde schip rpalestxp'' in brand. De
lieten bevinden.Er zjn 2 Protestantscheen heldhaftige kommandant wilde methet branééne R. Katholieke Kerk. Het gymnasium , dende vaartuig ttlsschen de Oostenrtjksche
in 1555 gesticht,teltmeerdan 300leerlingen. schepen stoomen en aan deze de meestm 0Voorts zjn erOnderscheidenelakenfabrieken geljke schadetoebrengen,doch derPalestro''
en er wordt een levendige handel gedreven. vloog reeds in de lucht vôördathet z00 ver

Izissa,het westeljkste der Oostenrjkse,
he kwam,en van de bemanning bleefbjnanie-

eilanden aan de Dalm atische kust. Het is mand in leven.Daarmede eindigde de strjd,
bjna 2 L geogr.mjlgrooten telt6300in- en de beide vloten trokken terug.De Oosten-

woners. De grond levert er voortreFeljken rjkershadden op eene sehitterendewjzegewjn en goede oljvenolie.Dehoofdplaatsvan vochten en de overwinning behaald, doch de
het eiland is hetevenzoo genoemde vlek met slag w as n0g geenszins beslissend. Immexs
3300 inwoners en eene zeer versterkte 00r- zj konden deItalianen nietvervolgen,omdat
logshaven, welke t0t de beste en ruimste ztjzelven z00 veelgeleden hadden.DeItalia-

der Adriatische Zee behoort. Eene andere nen begaven zich in repaxatie naar Ancona,
havenplaats van dit eiland is Com isa met en de Oostenrjkers naar Pola,en een wa2500inwonerseneenebloejendesardellenvis- penstilstand maakte een einde aan den oorlog.
scherj.- In den laatstentjdisditeilandver- Behalve de bem anning derbeideverongelukte
m aard geworden door den zeeslag,die erden schepen hadden de Italianen een verlies van
zosten Julj 1866 geleverd werd.Reedstwee 8 dooden en 40 gewonden.H et geheele verdagen te voren had de Italiaanschevlootonder liesderOostenrjkers bedroeg 34 dooden,49
admiraal Persano methareqepantserdesche- zwaar-en 83 ligtgewonden.Indienslagkwapen de vestingwerken van Llssa aangetast,en m en de eerste m aal gepantserde schepen met
het bombardement werd Ook den volgenden elkapderin botsing.
dag voortgezet.Denzostendesochtendsmaakte
Llssabon ,in hetPortugeeschenSpaansch
P ersano zich gereed om te Comisa en Porto Izisbôa,de hoofdstad van Portugal,is a1sresiM anico m ethouten schepen troepen aan land dentie de zetel der hoogste regérilgsligchate zetten en de haen van Lissa te tbrcéren, men en regtbanken,tevenseene oorlogshaven
toen de Oostenxjksche vloot onder admiraal en het middelpunt van den Portugéschen

Tegdthg van Fasana zich derwaartsspoedde
van zjn voornemen afen snelde de oostenrjkerstegemoet.Dezelaatsten hadden ;,de
Italianen 12 gepantserde schepen.De tweede
divisie vau z'
egdth'
of bestond uit 8 groote

handel,ja',in hetalgemeen eenederbelang-

en in slagorde naderde.Persano zag aanstonds rjkste koopsteden van Europa. Zj ligt op

den noordeljken oever van eene door den
mond van de Taag (Tej0) gevormde baai

(Rada de Lisbôa), die 21/:geogr.mj1lang
en 1/4degepgr.mjlbreed is,en verheftzich

houten schroeffregatten en korvetten onder amphitheatersgewjs op en tusschen 3 grootere
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en 4 kleinere heuvels, waarachter de Serra

tuin,een kabinetvoornatuurljkehistorieen
de Cintra verrjst,in eene hoogstbekoûrljke andere verzamelingen. Het gewoon verbljf
landstreek,metwelvarendedorpen,kloosters, des Konings,Das Necessidades,ligtbj den
fabriek6n, buitenplaatsen,tuinen en oranje- mond van hetriviertje Alcântaraen waste
gaarden versierd,en levertvan de zjde der voren een nonnenklooster. Grootsche monuzee een indrukwekkend tafereelop,m et dat menten van bouwkunstzjn erdemarmeren
van Napels en Constantinopel wedjverend. waterleiding van Alcântaraj welke uit het
De eigenljke stad is verdeeld in 4 wjken: vlek Bellas, eene geogr.mjlvan de stad,
Alhama (de Oudestad),- Rocio(deLageof drinkwater derwaarts voerten met 35 bogen
Benedenstad langs de Taag),- Bairro-Alto het da1 der Alcântara overschrjdt, en het
(deBpvenstad),- enAlcàntara,welkeverbon- klooster Belem (Bethlehem),in 1499 door
den is met de voorstad Belem.De stad ligt', Emanuëlde Groote gesticht.HetisinMoorschmet uitzondering van den belastingsmuur, Byzantjnschen en spitsboogstjlgebouwd,begeheel'open; zj heeft geenepoorten,strekt zit prachtige ltruisgangen en de praalgraven
zich over een afstand van eene geogr.mj1 van den stichter en van andere vorsten,en
uit langs de Taag en heeft een omtrek van is thans een wees-en vondelingenhuis.Merk-

2
% geogr.mjl.Zj teltmeer dan 43000 hui waardig is in de nabjheid van ditklooster
zen, 750 deels geplaveidej deels begrinde

de Torre de Belem , een Oude,dikke,fraai
versierde toren in M oorsc'hen bouw trant Op
eene zandplaat in de Taag.Eene daarop geplaatste batterj bestrjltt de rivier. Voorts
noemen wj hetKoninkljk paleisBem posta,
waar zich de militaire académie bevindt,de
schouwburg van San Carlosen dievanDonna
Mari
a,de munt,de korenbeurs,de polytechsierljke koëjhulzen en winkels.Hetaantal nische school, het tuighuis, het uitmuntend

straten,meestallenmetgasverlicht,13groote
en 47 kleinere pleinen, 6 wandelparken, 7
ketkhoven,41 parochie- en 23 anderekerken,
200 kapellen,23 nonnen-en vele voormalige
monnikenkloosters, 8 hospitalen, 14 kazernen, 6 schouwburgen, 2 amphitheaters voor
stierengevechten!58 openbarebronnenen vele

inwoners bedraagt (met die der voorsteden marine-arsenaal, de Koninkljke scheepstimBelem en Olivaes)2240009daaronder bevin- merwerven en de dokken.Tot de inrigtingen
den zich, behalve eene menigte vreemdelin- vanonderwjsbehooren erhetlycéum ,ondergen, Mulatten, Creolen en nagenoeg 30000 scheidene Latjnsche scholen,talrjkelagere

Galego's uit Spaansch Galicië, die er dienst scholcn,waarondereenewél-ingerigteDuitsche
doen als sjouwers en waterdragers.Destad school, met de Protestantsche Kerk verbonheeft na de geweldige aardbeving van 1755 den, eene kweekschool voor onderwtjzers,
een geheel ander voorkomen verkregen. De ondersc.
heidene seminaria voor geesteljken,
Oude Btad,at
m de oosteljke helling van den de polytechnische school, de handelsschool,
Monte do Castello en bj deaardbeving be. degeneeskundigeacadémie,demilitaireschool,
houden gebleven,bestaat uit een doolhofvan de zeevaartsc.hoolm et hetobservatorium ,het
naauwe,kromm e,donkerestraten,metoude, Keizerljk landbouwgestichtmetde veeartse-

hooge,ln spitsboogFtjl opgetrokkene huizen, njschool,eenegrqoteboomkweekerjenz.Ook
' e voor schoone kunsten,
terwjlmen in denieuwe gedeeltenregelmatig is er eene academi
aangelegde straten en 'vele prachtige gebou- een Koninkljk conservatorium voor muziek ,
w en aantreft, hoew el in den smakeloozen eene académie van wetenschappen (in 1778
stjldervoorgaandeeeuw gebouwd.Defraaiste gesticht en in 1851 gereorganiseerd)jmeteen
pleinen zjn de Praça do Commercio aan den botanischen tuin en eene boekerjjen2 openoever van de Taag,aan 3 zjden door open- bare bibliotheken, van welke de Nationale
bare gebouwen omringd, en de Praça do Bibliotheek 132000 deelen en 10000 handRocio (Don Pedro-plein), de voornaamste schriften telt. Eene rjke verzameling van
marktplaats.Van de wandelparken zjn de m unten is daarmede verbonden.Voorts heeft
Passeio-publico,de tuin van San Pedro d'A1- menerin hetvoormaligeBenedidjnerklooster
cântara en die van Estrella dcmeestbezochte. San Vento het vermaarde Staats-archief met
Devereenigingsplaatsderaanzienljken is de eene verbazendem enigte documenten,eneene
Chiado-straat methare sierljkemodewinkels menigte instellingen van weldadigheid.
en koëjhuizen.Van de kerken,na deaard- Lissabon was weleer berucht w egens het
beving gebouwd,is vooral die van hetkloos- gemis van veiligheid,dochdatgebrek issedert
ter van het Heilige Hart,in den trant van de oprigting eener municipale garde en het
de St. Pieterskerk te Rome,zeer fèaai,als- invoeren van gaslicht verdwenen. Niettemin
mede de marmeren Rochuskerk,tevoren aan isdeze stadn0g altjd de verzamelplaatsva'
n
de orde der Jezuïeten toebehoorend.Van de Portugésche en vreemde bedriegers.O0k laat

oudere kolken vermelden wjderuimehoofd- de zindeljkheid er veel te wensehen over.
kerk of de Basilica de Sta Maria,de groote De riviervaart en de spoôrweg naar Santarem
Patriarchaal-kerk met een koepel, de Oude voorzien haar van levensmiddelen. en door
kerk d0 Carmoin spitsbnogstjl,dedaGraça- de spoorwegen, die zich van Lissabon naar
kerk met het praalgrafvan Albnquerque,de Oporto: Badaloz enz.uitstrekken,is de stad
kloosterkerk van San Vicente de Fora m et met het Europésche spoorwegnetverbonden.
de praalgraven van het Huis BraganLa en Behalve de vervaardiging van gouden en zilde kerk van Nossa Senhora de Loretto. veren sieraden bloejen er in de stad en in

Onder de Koninkljke paleizen onderscbeidt haren omtrek despinnerj en M'averj vankazich het paleis Aluda met een botanischen toen, hennep,w0l en zjde. W jders heeft
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men ex'Koninkljke tabaks-,sigaren-en pprseleinfabrieken,zeepziederjen,jzergieterjen,
suikerraënadertlen,eene machine-fabriek,fabrieken van chem icaliën,m uziek-instrumenten
en wapenst glasblazerjen, papierfabrieken,
pottebakkerjen enz. Ilet bestuur dier inrigtingen is m eerendeels aan vreem delingen,
vooral D uitschers toevertrouwd,en ook aan
het hoofd van vele handelshuizcnstaanerbuitenlanders,inzonderheid Engelschen.Van be-
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Lissanthe k. W'
r. is de naam van een
plantengeslachtuitdefamiliederLysimachiën.
Het onderscheidt zich dotll' een s-slippigen

kelk,eene trechtervormiqe bloemkroon met
een Onbehaarden rand en lngeslotene meeldraden en eene bes-aclltige steenvruchtm eteene
harde schaal. H et omvat kleine, opgaande
heesters in Australië,met smalle bladerenen
kleine witte bloemen, van welke sommige
t0t de sierplanten behooren,zooals:L.ciîflfc
R. .#r. op Vandiemens-eiland en L. ,:ypi#c
.R.Br.t
e Port Jackson in Australië.Debes-

lan4 iservoortsde bank,hetcréditmobilier,
eenlge verzekerings-,stoomboot-fm spoorwegmaatschappjen, de beurs, de Kamer van sen van laatstgenoemde soortzjn eetbaaren
Koophandel,de handelsregtbank en velecon- dragen den naam van Australische boschsulaten. Men vindt er regtstreeltsche stoom- bessrn.

bootverbindingen met de voornaamste koopLlstnoemtmellhoofdzakeljk degeschiktsteden. De ingang in de baaivan Lissabon heid Om zjne bedoelingen,die dooranderen
is zonder loods zeer gevaarljk ,daarht1door w orden tegengewerkt, door zorgvuldig vereen rotsrif in 2 kanalen wordt verdeeld.Die borgene maatregelen met zekerheid te bereiingang wordt door 2 forten bestreken. De ken.Zjgeeftsteedsgettligenisvanongemeene
scheepvaarten vooralhetstoombootverkeeris schranderheid. Een Opregt mensch zal haar

erin delaatateJarenaanmerkeltjktoegenomen. echter altt;d verfbejen, omdat zj niet met
Lissabon heette in de dagen deroudheid
Olisippo of Ulisippo, a1s Romeinsch muuidpium IneloitasJkli.tbj de SuévenenW estGothen Ol
ysslppona of Ulisi
ppona en bj de
Mooren Al-O.scAùoexc Of LisJJP
' - .. De Arabieren veroverden de stad in 716,doch verloren en heroverden haar meermalen,totdat

open visierstrijdt,en rlisten enlayen''staan
van oudsin een slechten reuk.Arglutignoemt

men dengene,dietotverderfvan zjn naaste

ongeoorloofdeenOnzedeljkemiddelenopeene

helmeljl
te wjze bezigt.Sluwheid isde eigenschap van hem ,die delisten van zjn vjand
doorziet zonder dit te laten merken.In het

den 25stenOctober1147 Al
fons'
tœ I van P0r- dageljksch levt
m islistgewoonljlthetwapen
tugal met hulp van Duitsehe, Vlaamsche, der k
zwakken in den strjd tegen de sterken.
Engelsche cn Fransche Kruisvaarders zich
Llst (Friedrich), een Dultsch staathuisvoor goed van haai
' meester maakte.Onder houdkundige en schrjver,geboren teReutChristeljke Vorsten ontwikkelde zj zich lingen den Gden Augustus 1789,wjddezich
voorspondig.In de 14deeeuw werd zj door gedeelteljk theoretisch,gedeelteljk practisch
yerdinand I van muren en torens voorzien, aan hetstaatsbestuur en werd in 1817 hoogdoch Rendrik 11 van Castilië plunderde het leeraar in de staatlluishoudkunde te Tiibinniet ommt
lurde gedeelte en gafhetprjsaan gen, doch vond deze betrekking zoo onaande vlammen.Johan I kooshaart0tresidentie, genaam , dat hj haar in 1819 nederlegde.
en toen later Emanwël de Groote haar tOt Reedsvroegerwashj werkzaam geweestals
uitgangspuntvan belangrjke handelsonderne- consulentder Duitsche Handelsvereeniging en
mingenverhief!begonzpongemeentebloejen. bleef haar t0t 1821 doorreizen en rapporten

Diebloeivermlnderdeaanmerkeljk,nadatde jverig dienen.Vool*tszondzjnegeboorteplaats
hertog nan Alva haar veroverd had (1580). hem als afgevaardigde naar de W iirtembergDe Spanjaarden werden er in 1640 verlaagd, sche Kamer, doch hj werd er wegens een
en de stad,op nieuw zich koesterend in het gesteendrukt verzoekschrift, waarilz hj vele

licht der welvaart, telde m eer dan 300000 gebreken van staatsbestuur en regtspleging
inw oners, toen tw ee derde-deelen van haar aanw ees, in staat van beschuldiging gesteld.
geheel door de aardbeving van 1 November Naar hetverlangen der regéring zag hj zich

1755,vergezeld van overstroominq en brand, in Februarj 1821uithetVevtegenwoordigend

werden verwoest. Doorde krachtlge maatre- Ligchaam verwjderd, en de regtbank te
gelen van den minister Pombal herrees zj Eszlingen veroordeelde hem den 6den April
echter spoedig uit hare asch.Van den 29sten 1822 t0t eene vestingstraf van 10 maanden.
November 1807 tot den Bosten Augustus 1808 List begaf zich naar den Elzas op hoop van

ging zj diep gebogen onder het krtlgsbewind vermindering van straf,doch nadathj aldur
van den Franschen generaal Junot.In 1810 en in Zwitsevland 214 jaar vertoet
'
d had,
zocht M asséna m et een leger van 78000 m an keerdehj in 1824 naarzjn vaderlandterugj
zich wederom meester te maken van destad, waar men hem Op den Asperg in de gevanmaar m oest na bloedige gevechten aftrekken. genis bragt.In Januarj 1825 stelde men hem
Sedert 1815 was veryolgens Lissabon hettûo- op vrje vûetent ûmdathtjhet vûûrnemen te
neelvan den strjd vanpartjen,vanmilitaire kennen gaf, 0m naar Am erika te verhuizen.
oproeren en omwentelingen, die veelnadeel Hj vesti
gde zichin Pennsïlvanië,wjddezjn
hebben toegebragt aan haren handel?doch in tjd weder aan destaathulshoudktmdeen gaf
de laatste J'aren door eene w elvaartbevorde- de: poutlines of a new system ot'political

renderustzjn vervangen.Eene nieuweaard- economy (1827)'/in hetlieht.Hjkwam daarbeving eindeljk - die van 11 November door in verzet tegen de beginselen van Adam
1858 - heeft er meer schrik dan schadever- S-ifA.Daarna bemoeide hj zich jverig met
Qorzaakt.

den aanleg van spoorwegen en maaktefûrtuin
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O or 4en aankoop van gronden,waarin steen- Honrarje een paar opstel
len, die van zjn
kolenbeddingen gelegenwaren.W eldraknoopte practlschen blik getuigen.Op die wjze was
hjbetrekkingenaanmetAmerikaanschostaats- hj met ongemeene veerkracht jverig en belieden en werd in 1830 t0t consulder Ver- langstellend w erkzaam en w erd allengs eene
eenigde Staten te Hamburg benoemd,- eene magt in het openbaar leven in Duitschland,

betrekking,welke hj nietaanvaardde.lntus- die niet doordeaanvallen van vjanden k0n
schen keerdehjnaarEuropa terug,vertoefde worden terzjdegeschoven.In 1846volbragt
eenigentjdteParjs,zochtin Frankrjkzjne hj eene reis naar Engeland,om gevolg te
gevoelens omtrent den handel en de spoorwegen ingang te doen vinden,en begaf zich
weder naar Amerika met het vaste besluit,
om za
'ch daarna voorgoed in de OudeW ereld
te vestigen.T0tAmerikaansch consulteLeip-

zig benoemd, reisde hj in 1832 met zjn

huisgezin naarEllropa,en woonde eersteeni-

gen tjd te Hamburg en van 1833 afteLeip-

zig, onvermoeid bezig met velerleiplannen.
Toen deze met een hoofdschuddend wantrou-

wen werden ontvangen,bestreed hj de bekrompenevooroordeelen tegen de spoorwegen,

bevorderde den aanleg van een jzeren weg

tusschen Leipzig en Dresden en wasdeeerste,
die het reusachtig denkbeeld koesterde van
0en algemeen spoorwegnet V00r nationaal

geven aan hetplan van een verbond tusschen

Groot-Brittanje en Duitschland,hetwelk hj
in eene memorie ontwikkeld had.Onverrigter
zake keerdehj echterin zjn vaderlandterug.
Diep gekrenkt en ziek van ligchaam , zocht
hj genezing indeAlpen.Htjkwam evenwel
nietverder dan Kt
lfstein,waar hj,door ligchaamspjn en zwaarmoedigheid overweldigd,
den 3osten Novem ber 1846 door een pistoolschoteen eindemaakte aan zjn leven.Eerst
na dien tjd leerde men den man hoogschatten,diebj alzjnwerkenenzwoegenslechts
door belanglooze vaderlandsliefde w as geleid.
Zjne:gGesammelte Schriften''zjn in 1850
en 1851 in 3 deelen uitgegeven.
Lista y Aragon (DOn Alberto),een uit-

goederenvervoer. Zjne geschriften: pueber stekend Spaansch dichter en'wiskundige,ge-

das sëchs. Eisenbahnsystem als Grundlage boren den 15den october 1775te Triana,eene
eines deutschen Eisenbahnsystems (1833)''en vöôrstad van Sevilla, studeerde in laatstgeUebereindeutschesNational-Transportsystem noemde stad en maakte zulke verbazende

(1838)'', benevens het: rEisenbahn-lournal
(1835 en 1836)''zjn daaraan hun oorsprong
verschuldigd. Hoewel hj van verschillende
zjden werd aangevallen,voorzjne bemoeiJingen een karig 10011ontvi
ngen in Amerika
@*

een groot gedeelte van ZI
J11 Verm ogen Zag
verdwjnen,verloor hj geenszins den moed
om in Duitschland voor den aanleg vanspoorNvegen te J
i-veren en zag
bekroond.
zjn arbeid veelal
met goede gevolgen
Tegen het
einde van 1837 begaf hj zich naar Parjs,

alwaar hj zich met vernieuwde geestdrift op
destaathuishoudkuûdetoelegdeenbelangrjke
vragen op datgebied in de:r,AllgemeineZeitung'' behandelde. Zo0 ontstond zjn werk:
5NationalesSystem derpolitischenOekonomie

(1841,lsted1)'',waarin hj vooralhetgevoelen verdedigde, dat ieder volk bovenal zjne
eigene hulpbronnen t0t zelfstandige en har-

monischeontwikkelinrmoetbrengenendathet
de inlandsche industrle des noods zelfs door

bescherming ondersteunen moet en daarbj

Dleer het nationale doeleener duurzame pro-

ductieve krachtsontwikkeling,dan het gelde-

ljk belang van enkelen dientte behartigen.
Gebruik makend van de belangstelling ,door

dit geschriftgl
iwekt,poogde hj deDaitsche
njverheidsmannen overtehalent0thetstichten eener groote vereeniging ter bevordering

vorderingen in de wiskunde,dat hj op 15Jarigen leeftjd werdaangesteldt0thoogleeraar
in de wiskunde aan de school van een ge-

nootschap te Sevillaen op zolarigen leefljd
aan de zeevaartschool van San Elmo. In

1803 werd hj hoogleeraar aan het collège
van San Isidoro,in 1806 aan de school van
een ander genootschap, en in 1807 aan de

universiteit teSevilla.Tevensontving hj de
priesterwjdingen eenekleinepraebende.Z00wel door zjn mondeling onderwjs als door
zjne voortreFeljke leerboeken droeg hj veel
bj t0t de vorming derJongelingschap.D00r
den invalderFranschen verloorhj zjne betrekking te Sevilla.Alsafransecadomoesthj
in 1813 zjn vaderland verlaten en kon eerst
in 1817 terugkeeren. Hj verkreeg toen den
post van leeraar in de wiskunde te Bilbao. In 1820 ging hj voorts naar Madrid
om zich te belasten m et de redactie van de
tjdschriften: rE1Censor''en rE1 lmpartial.''
In 1821 vestigde hj een opvoedingsgesticht
te Madrid,maar ondervond daarbj groote
tegenwerking, zoodat hj zich naarBayonne
begaf.Hj redigeerdevoortsin 1828 depGazeta de Bayona''en in 1830 de sEstafeta de
San Sebastlan''. Na het opheFen van deze
dagbladen ging hj naar Parjs en Londen,
doch keerde in 1833 in zjn vaderland terug,
waarhj eeneaanstellingontvingt0tredacteur
derrGazeta deMadrid''.Hjlegdehaarechter

van hunne gemeenschappeljke belangen.Hj
ging nu te Augsburg wonen,stichtte erhet:
XZollvereinsblatt (1845)''
,en sprak en streed neder in 1837 en aanvaardde een professoraat
voor de uitbreiding van hetTolverbond,voor in de hoogere wiskt
m de te Madrid.O0k kwam
de oprigting van eene nationale handelsveree- doorzjnemedewerkingaldaareenathenaeum
niging en voorhetbouwen van eene Duitsche t0t stand. In 1838 verhuisde hj naar Cadix,
vloot.In hetnajaar van 1844 vertrok hjnaar om er het bestuur op zich te nemen van het
Oostenrjk en Hongarje,waarzjne denkbeel- nieuw e collège van San Felipe Neri,waarden door deverschillendepartjen metbjval mede hj belast bleef tot in 1840.Daarna
werden begroet.Voorts schreefhj overden woondehjteSevilla,alwaarhjden 5denOcstaat- en staathuishoudkundigen toestand van tober 1848 overleed. Van zjne werken ver-
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melden wj:rpoeslas (1822;2dedruk 1837, hem onderrigt gafin het componôren.Nadat
2 dlnl''
) ,Tr0z0s escogidosdel0smejores de knaap zich gedurende 11/2jaar bevljtigd
hablistascastellanosenprosay verso(2dln)'', had,Oogstte htjer bj zjn optreden een 01cas puras y mixtas'', gemeenen bjval.Daarnaging zjn vadermet
rtrratado de matemâti
een uitstekend leerboekt - gluecciones de hem naar Partjs, Om aan het conservatoire
literatura dramâtica espanola (1839)''
, en aldaar zjne opvoeding te voltoojen.Schoon
XEnsayos literariosy criticos(184442dln)''. hjeralsvreemdelingdoorClternbéniafgewezen
Als lierdichter vereenigde hj Oud-spaansche werd,baandedeJeugdigekunstenaarzich een
w armte en kleurenprachtmetden gezuiverden weg doorzjneigentalent.Hjspeeldevoorden
smaak en densierljkenvorm vandennieuwe- hertog ran Orleans, en weldra w as de geesren tjd,zoodathj zich verboven zjnettld- tlge en vrjmoedige knaap de lieveling der
genooten verheft, en vool.
al ztjne sonetten aanzienljke kringen van Parjs.Kunstenaars,
onderscheiden zich door keurigheid van taal geleerden en hooggeplaatste personen bragten
en rjkdom vaninhoud,zooalsbljktuitzjne: hem hulde,en men zou hem voorzekergeheel
1)Poesias sagradas'')- rpoesïas fllosôphicas'') en albedorven hebben,zo0 degestrengevader
en nPoesias am orosasy anacreônticas''.
hem nietonophoudeljk t0tsttldiehadaangeLister en M andal,de beide zuideljkste spoord. Nadat hj tweemaal eene reis had
voogdjen van Noorwegen,vormen te zamen volbragt naar Engeland,waar hj desgeljks
een ambtaan debeide zjden van kaa'
pLin- uitbundig wastoegejuicht,werdin 1825zjne
desn:s.Van deze ligt Mandal ten oosten en
is tevens de kleinste, Het binnenland dezer

opera: rDoll Sanchg'' door hem in de Académie Royale ten gehoore gebragt, zonder

voogdj bestaat uit 8 evenwtjdigerivierdalen evenwelduurzamen bjval te verwerven.Na
metgoedenbouwgrond,terwjldedaartusschen een togt doorZwitserland in 1827 Ondernam
gelegene bergruggen,uitloopersvandenLang- hj eene derdereisnaar Engeland,doch wefjeld,nietzeerhoog ztjn.Men vindteraan- genszjnezwakkegezondheid deedzjn vader
zienljkewouden,omdatdeboomenerwegens hem weldra terugkeeren naar de baden te
h
et zachte klimaatzeervoorsgoedig groejen. Boulogne. Hier verloorhj zjn vader,ende
Izàter isveelmeerbergachtig.Daâr
' verheft volkomenevrjheid bragthem eerstt0tromazich deGrubbaafjeldterhoogtevan 550 Ned. neskedroomerjen,welkeinderomantiekder
e1; - de grond is er btlna Overalzandig en Fransche letterkunde voedselvonden,en zelfs
het klimaat vochtig en stormachtig, zoodat t0tgodsdienstigedweeperj,terwjlhjeerlang
de cultuur er schraalen de bevot
kinq gering tot een ander uiterste oversloeg en zich in
is.Hiervan echter mogen wj hetztudweste- den m aalstroom der wereldsche verm aken
ljkeschiereiland,Listerland,alsmedededaar- stortte.V01geestdriftvoordelulj-omwenteling,
vpôrgelegeneeilandenuitzonderen.Hetgebeele schreefhj eene:rslmphonierévoluti
onnaire''
,
ambt heeft eene uitgebreidheid van ruim 97

D geogr.mjlen teltomstreeks70000zielen.
Landbouw ,veeteelt en bpschcultuur zjn er
de voornaam ste bedrjven: en aan de kust
visscherj,scheepvaarten scheepsbou#;.
Listrius (Gerardus)ot'GerardZ'
ijt
vf:r,een

w ellte ochter niet ln hetlichtis verschenen.
In 1831 hoorde htjPayanùti,enhierdoorge-

voelde hj zich opgewekt om dePaganinider

fortekianoteworden.Niettevergeefsspande
hj hlertoe zjne krachten in.Nadat hj van
1833t0t 1835 te Genève zeerstilgeleefd had,
Nederlandsch letterkundigetgeborenteRhenen keerdehj naarParjsterug,Om ermetTltalomtrent het midden der 15de eeuw , was in bery in hetst
rjdgerk tetreden,en begafzich
1498 schoolvpogd teZwolle,waarhj onder- in 1837 naarltallë,waarhjtotinhetlaatst
wjs gat'in de Grieksche,Latjnsche en Hebreeuw sche talen, en werd in 1522 rectorte
Amersfoort. Hj behoorde tot de beoefenaars
der Latjnsche Poëzj. Van zjne geschriften
vermelden wtj:ocommentariusin dialedicam
Petri Hispani (1520)'', - rcommentariusin
Desiderii Erasmi eilcomium moriae (1676)'',

1UltrAledinae regionis descrigtiocarmine
herolco(1542)'',- nCarmen Sapphlcum ,elegia
et epodon in detestationem belli (1517)'',De figuris et tropis opusculum (1520)'7 De tropis et schematibus (1524)''- en pDe
odo fguris constructionis (1529)'/.
Liszt(Franz),degrootsteklavierspeleren

1839 vertoefde, in dien tjd slechts een
1840 t0t 1848 Ondernam hj de groote l
tunstVan

uitstap makende naar W eenen en Pesth.Van

reizent welke op Etlropésche triom ftogten

geleken. In 1848 echter vestigde hj zic,
h te
Mreimar,waar hj a1s Hofkapélmeesterwerkzaam was en het middelpuntw erd van eene
school van leerlingen en vrienden, die met

tjver streden voor de denkbeelden en voortbrengselen van Aic/zczrtf W agner en Berlloz.
In 1859 legde hj zjnebetrekking nederen
vertroknaarRome,waarhj den geesteljken

stand omhelsde en als abbé ging wonen,

waarna hj in 1870 zich vestiyde tePesth.

na Paganinivoorzeker de grootstekunstenaar Zjn ltlavierspel ondorscheidt zlch dooreene
onzereeuW ygebûren den 22sten Octpber1811 vaardigheid1 die niemand te voren mogeljk
in hetHongaarschevlek Raiding,ontving het achtte,en zjnegeheele voordragtiagemerkt

eersteonderwtjs van zjn vadflr.Op g-jarigen
leeftjd speelde hj in hetopt
lnbaaren wekte
algemeene verbazing. Door den gpldeljken
bjstand dex graven Amadlen Rzapavy werd
zjn vader in staatgesteld Om naar '
W eenen

dooxhet mllzikaalgenie.W at zjneenmpo-

sitiën betreft,moet men onderscileid maken

tusschen de stultken, welke hj gedurende
zjne reizen a1s piano-virtuoosvervaardigde,
en dic van laterentjd.Deeerstezjngesehre-

te verhuizen, waar Czerny zicllm et het014- ven m:t heto0g ol
tzjn onnavolgbaarmeesderwjsvan zjn zoon belastte,terwjlSaliêrl terschap over het m strum ent,- en in de
X.
6
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lntste treedthj 0? alBkunsthervormer,die
nieuwe wegen willnslaan,welke reedsdoor
Wagner en Berliozzjn aangewezen.Wathj
in dezen geestleverde,zjn meestalstukken

voor orkest en door hem metden naam van:
XSymphonische Dichtungen''bestempeld,z00al
s:us
pt
'ras
o''' - rDie Hunnens
chlacht'' Fa
'' s
e Ideale,,, - rorpheus,1,pDi
rPrometheus''1 enz., - voorts eene groote
mis, - en het oratorium :rbie heilige Eli-

door de Litauers aan de Russen ontnomen,

nameljk het oude Polesië, ZwartRusland
(Nowogrodek)en W it-Rusland (Minsk,Mcisclaw ,W itebsk,Smolensk,Polozk enPoolsch
Ljiand).Door.
deverdeelingvanPolenisdat
land met eene oppervlakte van bjna 5000
L geogr.mjl z00 verdeeld, dat Rusland
van zjn deel de 5 gouvernementen W ilna,
Grodno,Mohilew ,W itebsk enMinsk vormde,
terwjl het Pruissische deel in het district

sabeth''@De stri
jd daaroverin demuzikale Gumbinnen is opgenomen.- De Litauersoorwereld ontstan,isn0g nietbeslist.O0k heeft loogden reeds vroeg tegen Rusland,waaraan
A 'dzf zich bekend gemaakt als een geestig zj aanvankeljk onderworpen waren, doch
schrjverjzoowelin opstellen in tjdschriften waarvan zj zich in de12deeeuw losrukten.
a1s in de werken :pDe la Fondation-Goethe In 1235vindtm en Ringold verm eldalseersten
a W eimar (1861)3: - rLohengrin et Tann- groothertoy van Li
tauen. Eene eeuw later
hâuser de Richard W agner (1851)'' - Fr. verwierfd1tlandeeneuitgebreideheerschappj.
Chopin (1852)'',- en pDesBohémiensetde Grootvorst Gedimin Ontrukte aan de Russen
leur musique en Hongrie (1859)''0ok in het in 1320 geheel Volhynië, Kyowië (Kiew)!
Duitsch vertaald(1861)''.
Sewerië(NowgorodSewersk)enCzerniechovib
Litanie, afkomstig van het Grieksche z'e (Tsjernigow),,en zjn opvolger Olyerd stond
2Jsz'
ow (voor volksgebruik), noemde men in t0t 3-maal t0e vôör dè poorten van Moskou.
de oude ChristeljkeKerk eenfbrmuliergebed. De zoon van laatstgenoemde,Jayellogeheeten
Later bedoelde men met dien naam vooral en de stamvader derJagel
lonen, vereenirde
plegtige gebeden, die, verbonden met het in 1386 Litauen met Polen en beklom hler
gezang: pHeer,erbarm u (Kyrie,eleisonl'' den troon onder de voorwaarde,dat de k0op boete- en feestdagen werden npgezegd. ningen van Polen den grootvorstvan Litauen
Sedert de 5deeeuw bezigde men hetwoord zoudenkiezen,terwjlonderSigismundAMy%tstus
litanie a1sboetgebed t0tafwending van volks- in 1569 op den Rjksdag te Lublin door de
rampen, zooals besmetteljke ziekten,over- twee volken eenstemm ig besloten w erd,dat
stroomingen, aardbevingen enz. A1s vervaar- de beide landen voortaan één land zouden

digers van voortreleljke litanieën noemtmen zjn.Doorde verdeelingen van Polen,vooral
in de Oude Kerk Ambrosius,M amertus,Gre- door die van 1793 en 1795,w erd datbesluit

çodl.
sdeGrooteenanderen.Bjbuitengewone echtertenietyedaan,waarop deafstandaan
gelegenheden werden 00k feesteljkeoptogten Rusland enPrm ssen volgde.- Hetklimaatvan
gehouden?waarbj het volk barrevoets ging Litauen is gematigd en gezond,de lucht zui-

.

e
n litanieën zong.Zulke oytogten verordende ver, het land vlak;moerassen,heidevelden
M amertl's,bisschop van Vlenne,ter gelegen- en duillen wisselen er af met bouwlanden.
heid van eene volksramp,gedurende de 3 da- Hetwordtbesproeiddûoronderscheidenevisch-

gen vöör Hemelvaart. Z'
tne litanieun dragen rjke rivieren, zooals de Diina, de Dnièpr,
in de R.Katholieke K erk den naam van de de Niem en, de Przypiec en de Boeg.VerVleùte.- GregorlusdeGrootebreiddedezepleg- maard zjn dekleine,maarsterke en moedige

tigheid uit door nieuwe eeremoniën en ver- Litausche paarden,verderheteland eninzonvaardigde uit de aanwezige litanieën eene derheid deauerochs,bepaaldeljk inhetwoud,
œ oote (Litania septifol
'mis of major),wjdde de Heide van Bialowicz genaam d,tevinden,
daaraan den 25sten April en bepaalde de ge- alwaar voorts beeren,wolven,lynksen,vos-

deelten daarvan voor wekeljksch gebruik. sen, wilde zwjnen,bevers,adelaars,schildZjne Groote Rflgzïe werd in de W estersche padden enz.hun verbljf houden.De moerasKerk het modél voor de form uliergebeden, sen van PinBk en Rokitnozjnvoûralbekend
welke m en o0k toen reeds totM aria,de En- als vreeseljke woestenjen, waar de reiziger
gelen en de Heiligen opzond.Bj deHervor- overaanmerkeljkeafstanden(130werst)niets
ming bleven de litanieën in de Protestantsche anderszietdan den hemel;slik enriet,daar
Kerk behouden,maar ontvingen eene evange- bjna geen mensch in deze wilderniswoont.
lisehe rigting5zj werden op boetedagen en Graan-,vlas- en hennipbouwjvee-en bjenin tjden van algemeene ellende afwisselend teeltzjn in Litauen devoornaamstebronnen
door den geesteljke voorgelezen en doorde van bestaan.
De Litauers vormen met de Samogitiërs,
gemeente gezongen.- Het bid-uurj datbj
de Hernhutters des zondagsmorgens aan de
leerrede voorafgaat,draagt00k den naam van
litanie.

Letten en later gegermaniseerde oude Pruis-

een groothertogdom , hetwelk Onderworpen

verbonden is met den Slawischen stam en

sen een afzonderljken volksstam met eene
eigenaardige taal,den Litauschen,Lettischen

Litauen , Lithauen of D ttauen te voren of Baltischen stam , welke op het naauwst

was aan het Poolscherjk,bestond vôörde metdezen een Litau-slaw ischen hoofdtak uitverdeeling, van dit laatste uit 3 gew esten, maakt van den grooten Indo-Germaansehen
Heteigenljke Litauen (Litwa),hetwelk de stam. Men schat het aantal der eigenljke

w oiwoodsehappen W ilna en Trokivorm de,het hertogdom Samogitië, - en Litausch
Ruslan; nf de woiwoodschappenj te voren

Litauers op 720000, - dat der Samogitiërs
op 440000, - en dat der Litauers in de
Pruissische distriden Königsberg en Gum-
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binnen op 137000 zielen, te zamen bjna z00 spoedig als deze, maar ontleedt water
1300000.De Letten,in Koerland,Semgallen, met ongemeene kracht. ln de opene lucht
hetstiftPilten?West-lujiandenaangrenzende boven zjn smeltpurlt verhit, verbrandt het
Russische provlnciën gevestigd,raamtmen op met een t'
ellicht t0tlitltion,den eenigen oxy8:2000 zielen. - De Litausche taal is de datietray di
en men naauwkeurig kent. Het
oudste der n0g levende telgen van den Indo- lithion lseen alkali,datzeergeljktopnatron
Germaanschen taalstam. Daaraan grenst het en kali,maarnietz00gemakkeljk oplostin
Pruissisch, hetwelk aan de kust tusschen de
W eichsel en de Memel te huis behoort.De
Lettische taal is veel Jonger. Het Litausch
en het Lettisch zjn eerst sedert het midden
der16deeeuw schrjftaalgeYiorden,dochthans

water. Het reageert zeer alkalisch, smaakt
seherp en prikkelend en verw oest de opper-

huid van de tong.Delithâonzouten zjn alle

oplosbaar in water,onderscheiden zich doo1'
smeltbaarheid en g0V0n aan de vlam eene
zjn daarin reeds vele T7erken in druk ver- roode kleur.
schenen, meestal van populairen aard. D e
Lithochrom ie (steenkleurendruk)enLi-

Litauers bezitten eene menigte liederen (dai- thoyraphie (qteendruk),zieonderSteenkuk.
n0's), en men heeft in die taalvele spreek- Llthopham e is de naam van eene in
woorden,sprookjes,raadselsensagen gevon- 1827 in Frankrjk uitgevonden kunst,om
den.Een LitauschevolksdichterwasCltristiaan afbeeldingen zoodanig in week porselein te
Dollldf'
s:, overleden in 1780 als godsdienst- drukken, dat door de schaduwen, dpor de
leeraar te Tolmingkemen, en zjne werken min of meer diepe indrukselen gevormd,die
verschenen door de zorg van Scltleicher inhet afbeelding zich vertoont,wanneer men de in
licht. Men heeft een Litausch woordenboek den oven geharde plaattegen hetlichthoudt.

van Nesselmann (1854), en eene Litausche Men heeft zulke afbeeldingen 0ok wel 4esyraakkunstvan Schleieher (1856).Eene Let- maaktvan papier maché en van getahpertsla.
tlBche spraakkunst is door léelenstein (1863- Dergeljke platen hangt men op tegen het

1866) ter perse gelegd,en deoverbljfselen raam of men bezigt ze als schermen voor
van het oud-prulssisch zjn verzameld door nachtlicht en als wanden voortheestoofles,
en m0n geeft daaraan den naam van transpaNesselmann
Lit-chl,zie Eupl
toria.
ranten.
Lit de Justice is een term uithet oude
Lithosperm um L. is de naam van een

Fransche Staatsregt.HetParlement had voor plantengeslachtuit de familie der Boragineën.
de revolutie van 1789 in Frankrjk hetregt, Hetonderscheidtzich door eens-deeligenkelk
om in het belang van het volk bedenkingen en eene trechtervormige bloemkroon meteene
in te brengen tegen de besluiten van den opene keel, een gebaarden,s-slippigen rand

Koning.Vonden diebezwarenbjdenKoning en ingeslotene helmknoypen.Hetomvatkruigeen willig o0r,dan beval hj het Parlement den en heesters metelndstandige trossen en
nogmaals,om onvoorwaardeljk aanzjnbevel aren, die in alle werelddeelen, behalve in
gevolg te geven, en geschiedde dit dan n0g
niet, dan begaf de Koning zich in persoon,
vergezeld van de Prinsen van den bloede,de
Pairs en van eenige voorname ambtenaren
naar hetParlement,en liet daar,zittende op

Australië, gevonden worden.Van de soorten

noemen wj:L.arrenseL.een éénjarigkruid,
Op bouwlanden en langs wegen groejende,

met een vertakten stengel, lancetvormige,
naar den voet smaller aioopende,kortharigej
zjnen troon, de besluiten in deacte van 't :aauw gewimperde bladeren en rimpelige,
Parlement inschrjven.Deze plegtige hande- zwarte vruchten,diete voren alszwartsteenling heette Lit de Justice.
zaad (Semen Lithosperminigri)in deapotheek

Liteç,zie Maten en Gdznùfel.

voorhanden waren.De Brortel'
geefteenefraaje

Lithlum is de naam van een metaal, roodekleur.L.oycizlcleL.iseenoverbljvend

w elks oxyde,lithion genaamd en aan kiezel- kruid,hetwelk in Europa op akkersen langs
zuur gebonden, in 1817 door Arfredson in wegen groeit. Het is sterk vertakt en heeft
het petaliet w erd ontdekt. H et komt in de breed-lancetvormige, geaderde, zeer scherpe
natuur niet in grooten overvloed voor.Be- bladeren en kleine, vuil-witte bloemen. De
halve in petaliet heeft m en het gevonden in gladde, w itte, harde,glanzige noten van dit
spodumen, am blygoniet, triphyllien, lepido- gew as bevonden zich onder den naam van

liet en toermaljn. In vele minerale wateren Semen Lithospermidesgeljks in de apotheek.
is het in zeer geringe hoeveelheid aanwezig, Sommige soorten behooren t0t de sierplanten,
zooals in die van Karlsbad, Franzensbad, zooals L.tftxthlric- Lehm.metblaauwebloemPyrmont,Mariënbad,Kissingen,Hofgeismar, trossen,- L.frlfscpylwzL.,een heesterin
Bilin,Hall in Oostenrjk,Kreuznach,Klau- het zuiden van Europa metblaauwe bloemen,
sen in Stiermarken enz. Zuiver metallisch
en L .y'fxr.pfzreo-ctlerçflelvz L.m et purper-

lithium verkrjgt men door ontleding van roodrgn hemelsblaauwebloemen.
chloorlithium met hulp van een sterken elecLltls consortiu!n,zieProeès.
trischen stroom. Het behoort t0t de klasse
Lltlscontestatle,zieProcès.
deralkali-metalen(kalium,natrium,rubidium , Litls decisoiq,rieEed.
caesium),iszilverkleurig,maarwordtin de
Litlsdenuncl/tlejzie Vrqwœ.ing.
Litls pendentle, zie Proeès.
lucht spoedig geel. Het heeft een soorteljk
gewigtvan 0,59,smeltbj 1800C.en wordt Litoraal (Kustland) noemtmen hetwelbj roodgloeihitte n0g niet vlugtig.Het is eer Hongaarsche, thans Croatische kustgeharder dan kalium en natrium ,oxydeert niet gewest) hetwelk zich over een afstand van
G'e
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5 gengr.mj1langsdeAdrhtischeZeeaande
noordkustvan Dalmatië van Fiume(tennoorden) t0t aan Novi(ten zuiden)uitstrekt.De
hoofdstad is Fiume. Voorts heeftmen er a1s
vrjhavens de Bteden Buccani en Po1
'to-Ré,

stoombootvaart op de rivier ongemeen bevorderd w ordt,en .5000 inw oners,

Littré (Maximilien PaulEmile),eenuitstekend Fransch wjsgeerenIetterkundige,gebol'
en t,
eParjsden lstenFebruarj1801,ontving
de eerste met ruim 5000 inwoners en de aldaar zjne opleiding en wjddezich aan de
tweede met 3000 en met een paarfOrten,die studie der geneeskunde.Daarna bepaalde hj
de haven beveiligen. Het Litoraal behoorde zich bj de letteren en de historie met het
weleer t0t het militair district van Croatië. doelom ze aan eene gesc'
hiedcnis dergeneesKeizerJose
pl
t11 voegde hetin 1776bjH0n- kundigew etenschapdienstbaartemaken,enbegarje en stelde ereeneburgerljkeregéring studeerde,behalve Latjn enGrieksch,deO0sin, om alzoo den handelmetde voortbreng- tersche talen,vooralhetArabischenSanskriet.

selen van Hongarjete bevorderen.Van 1809 In 1828werdhtjmedewerkeraanhet:plournal
t0t 1814 stond het onder de Fransche heer- hebdomadaire de mêdecine''en in1837stichtte
t:
schappj en m aakte een gedeelteuitvan de hjmetDezeimevishetgeneeskundigtjdschrit'
Illyrische Gewesten.ln laatstgenoemd Jaar 1
)L'espérance''
) waarin hj vele doorwrochte
vervielhetwederaan oostenrjk,doch werd opstellen plaatste.Voortsbehoorde hj sedert
eerstin 1823wedermetOostenrjkvereenigd. 1831 t0t de m edearbeidersaan denpNational'')
Toenvolgensderjksgrondwetvan1849Croatië en na den dood van Carrelt0t in 1851 nam
en Slavonië van llongarjegescheiden en t0t hj deelaan deredactievan datdagblad.Na
een kroonland vereenigd werden,voegde men de Febrllarj-omwenteling, welke hem hoop
daarbtjhet kustland met destad Fiumea1s gaf, dat zjne staatkundige en maatschappeeen afzonderljkcomitaatvanCroatiëenFiume ljke plannen zouden verwezenljkt worden,
geheeten. Later werd het met het district aanvaardde hj zonder eenige geldeljke beDelnicze en andeV
tge
reidme
t0t
ra
enge2we
5 sDtengeuoig
r.bmjl
t looning het ambtvan lid van den gemeenteraad van Parjs. Toen echter in hetnajaar
een qondgebied
van 1848 de Bonapartische partj wederop
880
L0l?ttlanwo
n
e
r
s
.
(Pomppo,graaf),gesproten uitde den voorgrond trad,onttrok Littrl zich aan
zjljn van eenhertogeljk Milaneeschgeslacht, de openbare aangelegenheden,om zich geheel
werd geboren te Milaan den z7sten 8eptember en alte wjden aan zjnemedisch-historische,
1781,ontving eene zorgvuldige opvoeding en wjsgeerige en letterkundige studiën. Als
trad in 1804 in Italiaansche krjgsdienst, vruchtdaarvanleverdehj eeneFranscheverwaarna hj deel nam aan de veldtogten in taling van al de werken van Hipptkrates
Duitschland.Laterkeerdehj naarItaliëterug (1839- 1861, 10 dln).Van zjnetalrjkeartien wjdde erzich onverdeeld aan debenefe- kels in de pDictionnaire de médecine''werd
ning der geschiedenis. De vrucht daarvan dat over de chölera afzonderljkgedrukt.Toen
was zjn belangrjk werk:rFamiglie celebri Comte metzjnepositievewjsbegeerteoptrad,
d'
Italia (1819 enz.)''.Hetbegintmethetge- werd Iuittrl een zjnerjverigste aanhangers
slaeht Dforza en levert het bewjs,h0e de en schreef:,Delaphilosophiepositive(1845)':,
cation de la philosophie positive
geschiedeniy van een afzonderljk geslachtmet
pAppli
de algemeene en vaderlandsche,m etdeletter- au gouvernement des sociétés (1849)'
',
kundige en beschavingsgeschiedenis t0t een XConservation,révolutionetpositivisme(1852)''
,
schoon geheel kan worden verbonden.Geen - psul
- la mort de Auguste Comte (1857)',
land ter wereld bezitop dit gebied zulk een - pparoles de philosophie positive (1839)''
,
voortreleljk geschrift, hetwelk zich zoozeer
enrcomteetlaphilosophiejositive(1863)''.
onderscheidt door historische trotlw en waar- Daarenboven leverdehjeeneultmuntende,ook
heid van karakterteekening,waaraan bjlagen, in hetbuitenland hooggeschatte;pD ictionnaire
documenten, portretten enz.zjn toegevoegd. de la lanquefrançaise (1863 enz.)'',- voorts
Bj hetOverljdenvan Littawaren53geslach- eene:pHlstoire de la langue française (1862,
ten behandeld, en zjn arbeid isvervolgens 2 dlnq5dedruk,1869)'',- terwtjlhj bjdravoortgezet door OdoroiteParma,doorPasse- gen se'
hreef voor de: pHistoire de la littêrarïgzï te Florence en anderen.Na den opstand ture française''.O0k heeft men van hem eene

van Lombardje in 1848 werd Iuota doorde vertaling van denatuurljkehistorievan Plivoorloopige regéring te Milaan t0t minister zlild, van pDas Leben Jesu''van Strawsz en
9v:J.
van Oorlog benoemd,maarhj was evenmin eene uitgave der werken van Armand OJ,

alszjnemedeledenopgewassentegendestormen van die dagen.Htjstierfte Milaan den

174enAugustus1852,dtep betreurddoorallen

die hem kenden,wegenszjnezachtmoedigheid en zjn menschlievenden inborst.

Littrow.Onderdezennaam vermeldenwj:
ljk sterrekundige,geboren den 13den Maart
1781 te Bischof-reinitz in Bohemen.Hj studeerde te Praag,waarhj reedsin 1801 optrad als letterkundige en achtervolgens zich
bepaalde bj de regten,de geneeskunde en de
Josepk Johann roozLittrow ,een verdienste-

Little Rock ,dehoofdstadvandenNcordAmerikaanschen Staat Arkansas,ligtoo een
heuvel ter hoogte van 50 Ned. el aan
r de godgeleerdheid, zonder t0t eene beslissende
Arkansas. Men heeft er de bisschoppen van keus te komen.In 1803 werd htjonderwtjzer
de R. Katholieke en van de Episcopaalsche der beide Jonge graven Rinard in Silézië en
Kerkt onderscheidene regéringsgebouwen en wjdde zich aanvankeljk t0e aan de fraaje
kerken, een nonnenklooster,eenige scholenj letteren en vervolgensaan de wis-en sterre-

een aanzienljken handel)Welke erdoorde kunde.Zonderhulp van anderen bereikte hj
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hierin eeneaanzienljkehoogte,zoodathtlin ven door zjne werken overspectraal-toestel1807 hoogleeraar werd aan de universiteitte len en heliostaten.- Een broeder van Karl,
Krakau. Door den Oorlog verdreven, aan- kapitein bij de Oostenrjksche marine en
ltpgeheeten,werd geboren
vaardde hj een dergeljk ambtaan de uni- Heinrielt von,Zïffrp'
versiteit te Kasan (1810)en sticlltteereene den 26stenJanuarj 1820en heeftzichbekend
sterrewacht. Het klimaat en andere omstandigheden dwongen hem om in 1816 de betrekking aan te nem en van m ededirecteurvan
het observatorium te Ofen, en in 1819 zag

gemaakt als dichter en als vervaardiger van
ondel.scheidene geschriften, die op de zeevaart betrekking hebben,zooals: pHandbuc'
h

derSeemanschaft(1859)''.
t-oiî
oyia
hj zich benoemd tot directeur van de ster- Liturgie, in het Grieksch knnrewachtte W eenen.Hj verbeterdeaanstonds (openbare regeling),noemtmen in hetalgedeze verouderde inrigting,en daarhj dehoop meen het geheel dergodsdienstige handelinverloor om een nieuw gebouw te bekomen, gen en plegtigheden,welke de eeredienstuitzorgdehj in 1825 dooreeneverbouwingvan maken.Zj omvatalzoo devormen deropen-

het oude voor eene doelmatigeplaatsing der barerodsdienst.Dehandhaversdaarvandroeaangekochte instrt
lmenten.Zjnevoorlezlngen
over sterrekunde, die getuigenis gaven van
een ongemeen talent om wetenschappeljke
zaken duideljk en boejend te behandelen,

gen ln Griekenland den naam van litwrgen,
en thans heet men in de practische godgeleerdheid de wetenschap,w elke zich m et de
inrigting en het besttltlr der Openbare eere-

werden druk bezocht, en in het algemeen
ontwikkelde Iuittrow te W eenen eene verbazende werkzaamheid. Do0r zjn theoretisch
onderzoek bragt hj den instrt
lmentmaker
Plöszl t0t het vervaardigen van dialytische
e
n
i
n
ve
rs
c
hi
l
l
e
nde
vakken
van
verrekjkers,
wetenschap leverde l1j oorspronkeljkewerken

dienstbeziqhot
ldt,lituryiek.Dezeisuitharen

und praktische Astronomie (1822- 1826, 3
dln)'', - nllöhemessungen durch Barometer
(1823)'' - pAnleittlng zur Berechnung der
Leibrenten und W itwenpensionen (1820)':,Ueberluebensversicherungen(1832)''- nGn0monik (zde druk, 1838)'', - rAtlas des gestirnten Himmels (zde druk, 1854)'', - en

en iliaal-kerken hielden zich gewoonljk aan

aard gesplltst in 3 deelen,nameljk in een

leerstellig deel,hetwelk eene algemeene beschouwing bevatvan den aard en hetwezen
der openbare eeredienst, in een geschiedkundig deel, hetwelk de ontwikkeling van
devormende<openbareeeredienstbehandelt,Van bl
jvende waarde. In 1837 werd hj in en in een praçtisch deel,hetwelk de gevonden Oostenrjkschen adelstand opgenomen en dene beginselen Op de hedendaagsllhe eereoverleed den 3osten November1840.Vanzjne dienst leert toepassen. In de Otlde Christegeschriften vermelden wj:pDieW underdes ljke Kerk hadden debisschoppeu debevoegdHimmels (5de drtlk,18G5)'' -- mrheoretische heid, de liturgie in hun bisdom te bepalen,
de littlrgie der m oederkerk. Langzamerhand

Openbaarde zich de wensch naar geljkvorm igheid, zoodat de kerkvergaderingen bepalingen Omtrent de littlrgie vaststelden. D e
vroegste sporen daarvan vindtmen in deker-

ken van Syanje en Frankri
,
jk.Degodsdienst-

XHandbuch der vorziiglichsten Miinzen,Masze vorm was ln de 14de eetlw reedst0tvastheid
gekomen en erwerdensleohtstbrmuliergebeden
und Gewiehte (3dedruk,1865)''.
Karl ron Zidfrp'
ln, oudste zoon van den bjgevoegd, en 00k toen reeds Ontstond er
voorgaande,geboren teKasan den28stenJulj eene volledige littlrgie, wier ool.sprong men
1811.Hj werd in 1831adjunctvanzjnvader in (1e gemeenten,door de Apostelen gesticht,
en volgde hem in 1842 Op a1s dired eur van van deze laatsten afleidde.Geene enkeleliturde sterrewacht te W eenen, nadat hj zieh gie uit die dagen is eehter onveranderd in
reeds door onderseheidene verdiensteljke ge- zwang gebleven.B'ttnsen heeftinhetgeschrift:

schriften had bekend gemaakt. Hj werkte /
1Hippolytus und seine Zeit (1853, 2 dlnl''
mede aan llet:rphysikalisches W örterbuch'' eene pogingaangewend,Om demerkwaardigste
van Gehler, en de: rAnnalen der wiener otlde littlrgie in haar Oorspronkeljken vorm
Sternwarte''werden vooralonderzjneredactie te doen kermen.De Romeinense,
hrjvenhunne
tts,- de Christenen te
hoogst belangrjjk. Met k
blruve zag hj zich liturgie toe aan P etr'
geroepen tOt beoordeeling van de trigonome- Milaan aan Barnabas en Ambrosius, - en
trische aansluiting van Rusland aan Oosten- die te Alexandrië aan M areus.Na de verdee-

rjlt (1847)? terwjl ht
jin 1862- 1865 jverig ling van het Romeinsche rjk Ontstonden er
deel nam aan de Europésche graadmeting, nationale liturgieën, w elke door bepaalde
doorden luitenant-generaal Bayer ontworpen. volken gebezigd w erden. UitOude liturgieën
TalrgkeOpstellen plaatstehj in tjdsts
hriften, ontstonden voortsnieuw e,die aan debehoefte

an den tjd beantwoordden.In de 5deeetlw
alsmede in de psitzunrsberichten''en pDenk- v
schriften'' der Académle te W eenen. Onder w as de littlrgie vall Basilius de GrPPJ: nageanderen is men aan hom eene niouw emethode
verschuldigd ter bepaling van de lengte Op

noeg in gtlheol het Oesten ingevollrd.Naast
deze von:l echter eok die van Cltrysostomus,

zee,terwjlhj in de laatsteJaren met Wdsz van Constantinopeluitgaande,yrooten bjval,
eene bewerking ileeft geleverd van de me- en ztjis'thans nOg in gebrt
lik ln deGrieksche
teorologische waarnemingen aan de sterre- Kerk. Sedert de 6de eeuw bejverden zich de
wacht te W eenen sedert 1755.- Zjn zoon Pausen te Rome,om geljklleidvaneeredienst
Otto rozlD ttrol
r,geboren den 14denFebruarj in alle aan hen onderworpene kerken tbt
1843 en Overleden den iden November 1864, stand te brengen, en t0t dat einde verschehad op Jeugdigen leeftjd reedsroem verwor- nen onderseheidene:nsacramentaria''oflitur-
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gischebneken.Menheefteenssacramentarium''
van Leo I en van Gelasiws JJ,alsmede een
miscânon van Gregorinn1.Ook voor bepaalde
kerkeljke plegtigheden vervaardigde men

keizerin M aria zlzx drp'
/lc en reeds sedert

Jaren het geliefkoosd zomerverbljf der Keizerljkefamilie.Van debeidevilla'
s,diezich
in hetpark verheâbn,onderscheidtzich die
liturgischeboeken,dienaargelanyvan hnnne der K elzerin, door graaf P otoeki gebouwd,
strekking met de namen: Antlphonarium j dooredeleeenvoudigheid,terwjldeMoorsche
lectionarium, baytisterium, evangeliarium, villa van den Grootvorst-troonopvolger meer
orationale, psalterlum , sequentiale enz.wer- een monumentaal voorkomen heeft. Onlangs
den bestempeld.Hetwoord rsacramentarium'' gaf een Oostenrjksch dagblad de volgende
verwisselde men 00k met poëcium'',en p0ë- beschrjving van Livadia:Op den voorgrond
dalis libor'' beteekende wat wj ragenda'' ziet men, te midden van den w eelderigsten
zouden noemen. In de kloostersgold de uit- jl
antengroei,hetpaleisvan den Kroonprins,
drukking moëciën''voor de vastgestelde ge- ln Oosterschen trant opgetrokken. De diepe
beden en voorgeschrevene Oefeningen. Eene balcons in den vorm van kiosken, door f'
Jn
volkomene geljkheid van liturgiehebben de traliewerk omgeven,benevensde bonte kleuPausen nooit kunnen invoeren,zoodat daarin ren der schoorsteenenj in den vorm van t0-

00k nu n0g in verschillende landen en bj
onderscheidene geesteljke Orden een aanmerkeljk verschilheerscht.Deliturgischeboeken,
in de R. Katholieke Kerk in gebruik,zjn
hoofdzakeljk:het misiale,hetbrevier,het
martyriologium , het rituaal en het bisschoppeljk en pauseljk ceremoniaal.In deProtestantsche Kerk werd Ltdher de hervormer der
liturgie,doordien hj bj de openbare gods-

'

rentjes, hebben temidden van dien betooverenden plantengroei een verrassend eFect.De
inwendige inrigting beantwoordt geheelen al
aan het uitwendig voorkomen:kleine,gezellige vertrekken ademen er pracht en gemalt.

Een sierljke trap voertnaarhetdak,waar

een groot terras is aangelpgd,eveneens met
traliewerk omringd en tevensoverdekt,om be-

scherming tegeventeqendebrandendezonne-

dienstoefening de grootste eenvoudigheid be- stralen.Eenprachtigultzigt,aandeeenezjde
haz-tigde.Die eenvoudigheid was eene natuur- over bergen en aan de andere over de zee,
ljke reactietegen hetkunstmatig stelselvan voltooit het geheel.Daarachter verheft zich
zinbegoochelende plegtigheden in de R.Ka- het Keizerljk paleis,hetwelk volkomen aan
tholieke Kerk,doch men Oppertin Onzedagen zjne bestemming beantwoordt. Daar de beniet ten onregte de vraag, Ofde Protestant- woners hicr afzondering en rust zoeken, 0nsche Kerk daardoor nietvervielt0teen ander derscheidt het zich niet door weelde ofuituiterste, hetwelk weinig bevredigend is voor gebreidheid, maar doorsmaakvollen eenvoud
het ontwikkeld schoonheidsgevoelvan Onzen en aangenaam comfort.H et is door graafPo-

tjd.Immers terwjlhetliturgischelementin focàigebouwd en laternaqenoeg onveranderd
deLuthersche enEpiscopaleKerkn0geeniger- gebleven.Slechts eene rulme gaanderj iser
mate behouden bleef,werd het nagenoeg ge- aan toegevoegd,welke t0teetzaaldient;hier
heel verworpen door Zwingli en Calrqn en brengt eene fontein aanhoudend frischheid en
alzoo door de Hervormde Kerk,zoodatdeze prtjkt het wit marmeren standbeeld van Pein ons Vaderland zich zelfs lang verzet heeft wJIO.PJ, door de kooplieden van Odessa aan
tegen de invoering van orgels.0ok het alge- den Keizer geschonken.
. Op het terras vöör
meen gebruik der pEvangelische Gezangen'' hetpaleis vindt men de prachtigste bloem en,

naast de ppsalmen' is niet zonder groote terwjlop eenigen afstand eene sierljke,met
moeite t0t stand gekomen. Over de llturgie
der Nederlandsche Hervormde Kerk heeftmen
een merkwaardig geschrift van M ensinga in
de verhandelingen van het Haagsch Genoot-

rozen en slingerplanten overdekte gaanderj
zich verheft,gedragen door ranke zuilen van

gegoten jzer.Degeurderoranleboomen,het
rulschen der zee en de helder blaauwehemel

scha? (dlXI).

maken van dit oord een tooververbljf, dat
Llvadia, aan de zuidkust van de Krim , den bezoeker onwillekeurig doet denken aan

tusschen het Keizerljk zomerpaleis Orianda deLkustvanSi
lië.Londen de
lverpool,ci
na
enhetdorpJaltaaandenvoetvandenTsjatyraanzienljkste
Dagh yelegen, behoort door zjne betoove- hoofdstad van Groot-Brittanleenwegens hare
b
e
v
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ki
ngj
d
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e
o
ms
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r
e
e
k
s
ee
n
half millioen
rende llgging tusschen met wjngaarden be-

dekte heuvels,Engelsche parken metde sier- zielen bedraagt, de tweede stad van Engeljkste boomgroepen,welige weiden en wel- land, ligt in het graafschap Lancaster, op
onderhoudenebloembeddenm etallerleivreemde den regteroeverderbevaarbareMersey,welke
gewassen, - voorts doorzjn schilderachtig zich verder landwaarts t0t een m eer veruitzigt over de zee en over de dorpen Jalta, breedt, en niet ver van de plek,-waar deze
Massandra, Nikita, Orianda,Gaspra,Koreïr rivier zich uitstortin deIerscheZee.Zj ver-

en Aloepka: en door de talrjke,langsde heftzich amphitheatersgewjsaandegloojing
kustverspreldevilla'st0tdebekoorljkstebe- van een zandsteenheuvel.Behalve een uitgezittingen derRussische kroon.Menmeent,dat breiden handelen veelscheepvaartbloejener
aldaar in ouden tjd de stad Livadia heeftge- velerleitakken van njverheid.Men heefter
staan, waarvan zelfs de bouwvallen verdwe- scheepstimm erwerven, uurwerk- en chrononen zjn,en deze naam werd doorden be- meterfabrieken,touwslagerjen,zeilmakerjen,
zittçrvan deze prachtige goederen,graafPo- jzer-en kopergieterjen,anker- en kettingfock'
z,Russisch gezantte Napels,aan datge- smederjen, stoomboot- en stoomketelfabriebied gegeven.Thans is dithet eigendom van ken, glasblazerjen, tabakskerverjen, l00d-
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wit-, vitriool- en zjdefabrieken,oliemolens,

zoutziederjen, suikerraënaderjen, scheepsbroodbakkerjen, bierbrouwerjen enz.Deze
stad is door stoombootverkeermetdebelangrjkste havensvan Groot-BrittanjeenIerland,
met die van het vaste land van Europa,met
die van geheel Amerika, van M adeira,van
de westkustvan Afrika,van W est-en OostIndië en China, - voorts door kanalen en
spoorw egen m et de grootste Engelsche fa-
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schouwburgjhetoperagebouw enz.Vandeopenbareinrigtlngen vermelden wjhetAthenaeum
(1799) en het lycéum,met aanzienljke bibliotheken,het muséum meteene rjkeverzameling van oude schilderjen, zeldzame
dieren en delfstoFen,gips-afdrukken enz.,de

doorgaande tentoonstelling, het Koninkljk

Instituut,waar onderwjs wordt geqeven in

de schoone kunsten en in de wlskunde,

het mechanic institution met een Jaarbrieksteden verbonden.Eendertalrjkespoor- ljksch inkomen van 70000 pond sterling,
wegen, welke zich hier vereenigen, loopt een collège met muséum , laboratorium en
naar Manchester en isde eerste,waarop m en groote concertzaal tot vorming van den
door stoomkracht reizigers vervoerde (1830). werkenden stand, waar lessen w orden geDerwaarts gaato0k een zjtak vanhetBridge- houden over onderscheidene vakken van w ewaterkanaal, en naar Leeds strekthet ver- tenschap, eene geneeskundige school, een
maarde Leeds- en Liverpoolkanaal zich uit. zoölogischen en botanischen tuin,eene sterre-

ht(53024:47/18 N.B.en 14039'49/15 0.L.
Vooral katoen, thee en ruwe zjdeworden wac,
er in verbazende hoeveelheid ingevoerd.Uit van Ferro),enz.T0t de gedenkteekens be-

Ierland komt voorts vet vee,spek,yekel- hogren er het praalgrafen hetstandbeeldvan

vleesch, meel, boter en linnen.Grootls het den staatsman Hutel
tinson! de jzeren zuil
aantal schepen, die te Liverpool te huis be- van Nelson op het Beursplelnthetstandbeeld
hooren,en vele duizende vaartnigenbezoeken van Georcqe Sfekz/.
st)
zlbj den oosteljken geerjaarljksde haven.Dezelaatste,demond vel van de St. George's Hall en het standder Mersey, aan de werking van ebbe en beeld van Canniny bj het stadhuis.T0tde
vloedtaan die van den w ind,aanverzanding plaatsen van tlitspanning telt men er den
en aanslibbing blootgesteld,houdtm en door schouw burg,de rotonde en 2 groote muziekkunstmatige werken in orde,terwjlerzich zalen. Voorts heeft men er onderscheidene
vele dokken bevinden,w elke zich aan beide inrigtingen van weldadigheid, zooals armenzjden derrivierovereenelengtevan 5 of6 en werkhuizen,nacht-asylen ,hospitalen,een

Engelschemjlenuitstrekken.Langsdekaden drjvendziekenhuisvoorzeelieden,eenkrankvindt men brandvrjemagazjnen met5 en 6 zinnigengesticht,een instituut voordoofstomverdlepingen en d00< middelvan spoorwegen men enz.De stad isverdeeld in 16 wjken,
met de landingsplaatsen verbonden.
en iedel'van deze benoemt een alderm an en
H et fraaiste gedeelte der stad is hetooste- 3 raadsleden, die te zam en onder voorzitter-

ljke met een tuin op den Mot
lntPleasant, schap van den lord-mayor den stedeljken
eene druk bezochte wandelplaats, vanwaar
m en over de haven de stad en de haar telkens in grooteren getale om ringende villa's
kan heenzien.In de stad bevinden zich ruim e
straten en groûte pleinen,doc'
h 0ok donkere
en m orsige stegen, w aarin de kleinhandel
huisvest. Een groot gedeelte der bevolking
bew oûntdonkere,vochtige keldersof0ok wel

raad vormen.luiverpoolzend 2afgevaardigden
naar het Parlem ent.
Oorspronkeljk W3,s deze stad een klein

visschersdorp?hetwelk in 1173,eenjaarna

de verovering van Ierland,het eerste handvest Ontving van Hendmik .fT,het tweede in
1207 van Jan, het derde in 1227 van H en#'
rïk I1I, waarin deze gem elde plaats ten

courts of kleine binnenpleinen met een over- eeuwi
gen dare een vrj vlfak verklaarde en
dekten toegang.TOtde merkwaardigste Btra- er de oprigtlng van een koopliedengild toe-

ten behoort er de Scotland-road, die bjna stond.Zelfs n0g in 1561,ten tjde van E'liza3/jdeuurgaans lang en aan beidezjden met I
?:/A, telde Liverqool slechts 138 eigenaars
wlnkels en koëjhuizen bezet is.Zonder de van huizen en hulsjes, die 12 schepen met
kleine kapellen,bedehuizen en synagogen te 75 matrozen in de vaart hadden. In 1644
rekenen,heeft Liverpool109 groote kerken, werd de kleine stad door wallen en graehten
van w elke 51 aan de Staatskerk en 11 aan omgeven en zooveelmogeljk versterkt,maar

de R. Katholieke Kerk tûebehooren. Bjna den 26sten Junj van datjaar veroverden de
allen zjn nieuw en zeer eenvoudig.Demerk- Koningsgezinden onder prins Rnpreeh,t dat
waardigstezjn:dePaulskerk(in1769gebouwd) rKxaapennest'' en joegen al wat weerstand

m et een zuilenportaal en een koepel,en de bood over de kling.Eerst toen Liverpool in
St. Georgekerk,wier dak,deuren?vensters, 1694 t0t een kerspel verheven en van het
ilarentkansel,gaanderjen enz.van jegoten eerste d0k voorzien werd? breidde de stad
pzer vervaardigd zjn.Andere belangrpke ge- zich weldra uit.ln 1700 w aren erreeds5000

bûuwen zjn er h0t gebouw derinkomende inwoners. Zij nam aanmerkeljk toe en
regten, het stadhuis? de St. George's Hall strekte zich meer en meeruitoverdenabj-

m et een vooxgevelvan 24 Cûrinthische zuilen gelegene dorpen.ln de eerste helft der v00ren zalen voor openbare vergaderingen, con- gaande eeuw hebben de inw onersvan Livercerten enz., het stedeljk badhuis,de beurs, pool schatten gew onnen doorhetûverbrengen
de bazar, de verkoophallen, de korenbeurs, van slaven naar de Antillisehe eilanden,van-

de bank, een reusachtig goederenmagazgn in waar zj metrum, suiker, tabak,goud en
de W aterloostraat,hetspoorwegstation in de juweelen naax Europa terugkeerden.Zelfs
Tithebarnstraat,hetgeregtshof,deAlexandra- n0g in 1171 liepen er 106 schepen qit om
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slaven te halen. Dat aantal verminderde en Portland nam hj deneêrgelegde portefeuille

de ondernemingsgeestvestigde zjneaandacht weder op,en in 1809 werd hj de opvolger
van Canniny a1s minister van Binnenlandsche
door debemoejingvan Wilberforcedeslaven- Zaken.Nog bj hetleven vanzjn vaderwerd
handel verboden werd, de schade niet zeer hj pair en volgde hem kort daarnaop als
grootmeerwas.Na dien tjd haalde men uit graafvan Zieewppl.Bj de reorganisatie van

op andere onderwerpen,zoodatin 1806,toen

Amerika groote hoeveelheden katoen,vooral het kabinet na het vermoorden van P ercenal

t0t grondstof dienendevoordebloejendefa- (1812) plaatste hj zich alslord der schatkist

bri
L
et
enteManchester.
lverpool.Onder dezen naam vermelden

aan het hoofd van een nieuw bewind.Gedu-

rende den woeligen tjd,waarin hj deteu-

wiJ-:
gels van het staatsbeleid in handen had,
CltarlesJdl/dp,
vpl,baron Hawkesbnry,graaf toonde hj zich een voorstandervanhetbevan Lirerpool,een Britsch staatsman,geboren houd en een onverzetteljken tegenstandervan
denlodenMei1:27inhetgraafschapOxford.llj alle hervormingen.Eersttoen in 1822 Canning
studeerde te Oxford,maakte zich reedsvroeg deel verkreeg aan het bewind, ondervond

bekend als dichter en schrjver en werd secretaris bj lord Bute, de gunsteling van
Geoege111.Toen zjnbeschermheerminister
werd,zag hj zich benoemdt0tonderstaatssecretaris en afgevaardigde naar het Parle-

ment, waar hj de staatkunde van lord B'
ute
metjververdedigde.Daaropwerdhj betaalmeester der artillerie en vervolgens secretaris

der schatkist,maarhjlegdedezebetrekking

zjne staatkunde althansogpervlakkig eenige
wjziging.Eeneberoerte,dlehem inFebruarj
1827 trof, maakte hem ongeschiktvoor het
beheerderzaken,zoodathj ditaan Canniny
moest overlaten.Hj overleed ltinderloos op
zjn landgoed Combewood den 4den December
1828, zjne titels en waardigheden achterlatendeaan zjn broeder CecilCopeJàphzldpzl,
bt9wiens overltjden in 1851 hetgeslachtin
demarneljlte ljn uitstierf.

neder, toen in 1765 Roekingham de teugels
van het bewind aanvaardde. Als het beLlvla Drusilla, de gemalin van den
kwaamste lid der camarilla, welke den K0- Romeinschen keizer A'
u-qustlts,wasdedochter
s Drus'
as Claudianus, een
ning omgaf,washj blootgesteldaandenhaat van Iweius .tïeï'/:,
en spot der Patrigtten.Onder hetbestuurvan Z00n Van
Claudius Tvlclzr,die door
Grafton werd hj in 1766 wederstaatssecre- adoptie (aannemingt0tzoon)uit hetgeslacht
taris,in 1767 lord deradmiraliteiten in 1772 der Claudiërs in datder Liviërs was overgeonder het ministérie Nortlt onder-schatmees- gaan en, in 43 vpôr Chr.verbannen,na den
ter van Ierland.Vooralaan zjn geheimen slag bj Philippi zich zelven om hetleven
invloed werd het ontstaan van den 09r10g in bragt. A '
uytunt'
us, door hare schoonheid beNoord-Amerika toegeschreven, en in 1778 koord, nam haar ten huweljk,nadat hj
belastte hj zich 00k m etde portefeuille van zjne eigene gemalin Rcribonia verstooten
O0r10g,welke hj te midden van talloozebe- en den eersten echtgenootvan Lilûa, Tïkrbl:

o, aan wien zj Tiberiws(later
zwaren t0t in 1782 behield.Tjdenshetbe- Clandins Xdz.
wind van Pitt werd hj kanselier van het Keizer)en Nero Oltw#if
z.
:Drus'
us schonk,ge-

hertogdom Lancaster,in 1786 baron H awkes- dw ongen had om van haar te scheiden.
H ry en in 1796 graaf'van Lirerpool.W egens Trotsch, listig en heerschzuchtig van aard,

ongesteldheid nam htjin 1801 zjn ontslag en
overleed den 17den December 1808. Hj gaf
eene verzam eling van vredesverdragen van
1648 t0t1783 in hetlicht(1785,3 dln).

had ztlop Auu
qustus grooten invloed,en deze

nam t0e na den dood van Oeta4a,A-qrippa
en M aeeenas.H et was haar toeleg,de troonsopvolging aan hare zonen, en na den dood

Robert.#J.7:.:Jenkin8on,graafvan.Eïrdrypp!, van Dr'
uslts (9 vöör Chr.
) aan Tiberiwsgeeen zoon van den voorgaande en geboren den waarborgd te zien en zj achtte geen middel
7denJunj 1770.Hj onderscheiddezich,even- ongeoorloofd Om dat Oogmerk te bereiken.
lf.
: M arals zjn vader,door kennisen bekwaamheid. Reeds de dood van lfareus OîJ'lI#J'
Nadat hj zjne studiën te Oxford voleindigd cdll'lf.s, de schoonzoon en neef van A ugwstun

had,ging hj op reisen woondete Parjsde (23 voorChr.),werd haartelaste gelegd,en
eeryte gebeurtenissen der Omwenteling bj, de openbare meening beschouwde haar alsde
werd bj zjn terugkeer (1791) 1id van het moordenares van Iuucius en Cajns Cce.
slr (2
Lager Huis en zag zich in 1795 benoemd t0t en 4 na Chr.), de zonen van J'
ulia,waarna
lid van het Privy councilen vanden Boardof zj Auyltst'
us btgwoog, Tiberius door adoptie
trade. In die betrekking verdedigde hj met in het geslacht der Juliërs op te nemen.
ongemeene schranderheid de staatkunde van AgrI
àpa To:ff
x-zf.
s, de zoon van Julia,die
hetministérie Pitt.In het ministérie Adding- tegeljker tjd geadopteerd was, zag zich in

ton belasttezich lordHawkesbury9zooalshj het jaar 7 verbannen.D00rAugwst'
us,wiens
in die dagen heette,met de portefeuille van dood (14 na Chr.
)zj verborgen hield,totdat

Buitenlandsche Zaken, doch na het sluiten
van den Vrede van Amiensmetdievan 00r10g
en Koloniën.Toen a/itt in 1804 weder aan
het bewind kwam , belastte deze hem met
het bestuur van Binnenlandsche Zaken ,het-

de noodigemaatregelen tergunstevan Tiberius

alstroonopvolgergenomen waren!waszj bj

testament,hetwelk haar en Tiber%us t0tvoornaam ste erfgenam en benoemde,aan het geslacht der J'
uliërs toegevoegd,weshalve zj
?lfufg voerde.
welk hj t0t aan den dood van Pitt(1806) later den naam van Jltlo H'
bleef waarnemen.In het ministérie Grennille Schoon Tiberi'
usafkeerig wasvan zjne moe-

had hj geene zitting, maar in 1807onder der, durfde hj niets tegen haar onderne
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de verdiensteljke evangelieverbreider Robert
ACFJJ,metwiensdochterhjinhethuweljk
trad. Negen jaren leefde hj als zendeling
meestalin Tsjokoeane)de hoofdstadvan den
Bakoeëna-stam en in de door hem gestichte
dochter .fzlrl of Iuirilla, eene dochter van stationsMabotsaen Kolobeng.DenlstenJunj
Dr%sns, eerst gehuw d m et C%)''as Otze.
scr en 1849 ondernam hj met Oswell en M urraf

men.Hoogstwaarschjnljk waszj voortsde
oorzaak van den dood van Germanie'
asen van
haren kleinzoon Drus'
us,en zj hielddemagt
in handen totdat zj in den Ouderdom van
86Jaren overleed (29naChr.).- Hareklein-

daarna m et Drusns, de zoon van Tiberi'
us, zi
jn eersten togtin hetbinnenlanden bereikte
bragt,inverbandmetkbjl'an'
tts,laatstgenoemden het Ngami-meer en de Saoega-rivier.Nog be-

echtgenoot om het leven (23 na Chr.),doch
zelve werd zj, door den val van kbjjanlts
medrgrsleept,in 31na Chr.teregtgestelt
l.
Llvlngston. Onder dezen naam vermelden wj:
Robert ZiriAll
/q
s/pz),een Noord Amerikaansch

staatsman. Hj werd geboren te New-York
in 1764,wasbj hetuitbarsten van denOnafhankeljkheidsoorlog advocaat, Onderteekende
a1s1id van heteersteCongrèsdevrjverklaring

langrgkerwaren zjne reizen in1851t0t1853,
welke hem leidden t0t de ontdekking van de

aanzienljkejmetdeZambesiinverbandstaande
Leambye-rivier en t0t het aanknoopen van

vriendschappeljke betrekkingen met de bewOners van haar stroomgebied. Van 1854 af
dooxkruiste Iuirsnqstone hetgeheele vasteland

van Afrika vanEoanda (van dewestkust)t0t

aan de zambesi en bereikte den zosten Mei
1856 Quillimane,vanwaar hj zich over het
der K oloniën, aanvaardde in 1780 de porte- eiland M auritius en E gypte naar Engeland
feuille van Buitenlandsche Zaken en werd na begaf Zjne bevindingen gafhj in hetlicht
het vaststellen der constitutie kanselier der in zjn werk:pMissionary travels and resear-

Unie. In 1801 onderhandelde hj,a1s gevol- ches in South Africa (1857,2 dln)''.Zjne
magtigde derVereenigdeStatenin Frankrjk, gevoelens over de uitbreiding van den Engelmetden Eersten Consuloverden afstand van

schen handel en van hetChristendom onder

Louisiana;- vonrtsbevorderdehjvooralde de Negers, de bekwaamheid en volhardinq,
stoomvaart en de industrie in het algemeen, waarmede hj al de ongemakken zjner Afrlen overleed den 26sten M aart 1836.

kaansche togten had verduurd,bezorgdenhem

Eduard Zïdzwyfozà,desgeljks een N0ord- in Engeland eene algemeene sym pathie, z00-

dat btjbj zijnterugkeereene grootepoyulariteitbezat.ilj zag zich benoemdt0tBrltsch
geboren. Hj vestigde zich in zjnegeboorte- constllteQuillimaneen Ontving van deregéAmerikaansch staatsman, een broeder van
den voorgaande en ook in 1764 te New-York

plaats a1s advocaat, werd in 1794 lid van ring den last,Om dedoorhem ontdektelanden
het Congrès, in 1802 staatspleitbezorger te OP nieuw te bezoeken, ten einde de reeds
New-York, maar vertrok in 1804 naar Loui- verkregene uitkomsten aan te vtlllen, den

siana,waarhtjzich aandenlandbouw wjdde slavenhandel te bestrjden en deinboorlingen
en tevens te New-orleans werkzaam was a1s op te wel
tken t0t njverheid en landbouw en
advocaat.Gedurende den invalderEngelschen

vooral tot hetbehartigen van de katoenteelt.

onderscheidde hj zich als adludant van Jaek- Metztjn broeder Cltarlesvertrok hjdenloden
dozzdoor zjne dapperheid.Later vervaardigde Maart 1858 van Liverpool,bezocht met eene
hj oy lastder Wetgevende Vergadering van kleine,opzetteljk voorhem gebouwdestoomLouislana een wetboek van strats
regt,waarin boot de Zambesien de rivier Sjire t0taan
de doodstraf niet meer voorkw am.Hetw erd

haren oorsprong in het Nyassa-meer en ont-

aldaar en ook elders ingevoerd.Tjdenshet
voorzitterschap van Jackson (1831) werd hj
staatssecretaris en in 1833 gevolmagtigde te
Parjs,waar hj de geldeljke zaken der Vereenigde Staten regelde.Hj Overleed op zjn
landroed Montgomery den 23sten Mei1836.

dekte in de nabjheid van dit laatste n9g een
groot m eer, het S,jirwa-meer, met welks
oeverbewoners htj vriendschappeljke betrek-

Llvingstone, een beroemd reiziger in

Afrika,werd geboren in 1817te Blantyrebj
Glasgow. Zjn vader,een onbemiddeld koopman,zond hem op lo-larigenleet'
ttjt
lnaareene
fabriek, doch de knaap, door kennisdorst
aapgespoord, kocht voor ztjn karig weekloon
boeken,leerde metveel moeite Lati
jn enhad
op lG-jarigen ouderdom reeds Horati'
tts en

kingen aanknoopte.Tn het algemeen echter
waren de uitkom sten van deze reis w einig
bevredigend,daarnoch de Zam besi,noch hare

zjrivieren vool
* groote schepen bevaarbaar
ztln en de gesteldheid des lands hethandelsverkeer moejeljk maakt.De Engelsehe regéring staakte derhalve de Onderneming, en
Lirin-qstone keerde in 1864 naarzjn vaderland

terug, om er zjne:nNarrative ofan expedition to the Zambesiand itstributaries(k865)''

in het licht te geven. In den aanvang van
Viryiliws gelezen. Sclloon als katoenspinner 1865 zag hj zich voorts benoemd t0tBritsch
werkende,studeerde hj gedurende de winter- consul voor de binnenlanden van Afrika,z00-

maantlen teGlasgow in hetGriekschjde4e- dat llj zich weldra derwaarts inscheepte en
neeskunde en de godgeleerdheid,en nam eln- in het begin van 1866 teZanzi6araan land
deltilk hetbesluit Om zendeling te worden en stapte.MreldrabeyafhiJzich wedernaarhet
alzoo zjn reislust te bevredigen.Nadathj in binnenland.ln Melbereikte hj Nyomane,de

1838 t0t licentiaat in de geneeskunde bevor- hoofdstad van den stam der M akonde, en
derd was,vond hj bj hetzendelinggenoot- werd er welwillend Ontvangen.Vanhier ver-

schap een gnnstiq onthaal.T0tgeesteljkege- trok hj naar Mataka, 2 dagreizen van het
wjd,berat'ht
jzlchin 1848 nbarZuid-Afrika, Nyassa-meer,waar ztlne uit Bombay medegewaar hj dehelperwerdvan zjnlandgenoot? nomen Indische bedienden wegens koorts
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moesten teruqkeeren,terwjl00k delastdieren van dat Jaar op reis begafnaarhetBang-

door eene zlekte werden aangetast, zoodat weolo-meer. D it meer, ten zuiden van het
Iziringstone alleen met Afrikaansche dragers, Tanganjika-meer, aan den westeljken voet
w aarop niet veel te vertrouw en viel,verder derhûogvlakte van Bisa ofLobisa (3000 Ned.

moest reizen.Hj trok om de zuidpuntvan elhoog),ten noordenvan hetMorrea-gebergte
h
et Nyassameer, doch werd 81/2 dagreizen (3300 Ned.elhO0g)in eeneuitgebreidevlakte
verderwestwaartsdoorrondzwervendeMavites (1300 Ned. el h00g) gelegen en noordwaarts
overvallen en - volgens de verzekering der zjne waterendoordeLoeapoelainhetMoero-

dragers,die hem lafhartig verlaten haddenmeer ontlastend, werd door LivLng8tone voor
om het leven gebragt; Die verzekering, te de zuideljkst
e bron van de Njl yehouden.
Zanzibar sleehts al te ligtvaardig geloofd, Volgens de mededeeling derinboorllngen bebleek later onwaar te wezen,daar ongeveer vonden zich ten zuiden van datmeer4 bron2 Jaren later eenigebrieven van Iuivingstone nen, van w elke 2 hare wateren naar het
teregt kwamen, welke hj in Julj 1868aan Bangweolo-meer en 2 de hare naar de Zamden oever van het Bangweolo-meer geschre- besi zenden, - en Liviny tone vermoedde.
ven had.Volgens de daarin vervatte berigten dat Juist zj de door HeroA
#of'
l
f.
$beschrevene

was hj in 1867 onderden 33stenlengtegraad
(oosteljk van Greenwich) noordwaarts getrokken en had hj eene hoogvlakte (10002000 Ned.elboven de oppervlakte derzee)

bronnen van de Njlzouden wezen.Hjwilde
zich derwaarts begeven,om alzoo het groote
vraagstuk dier bronnen t0teene beslissing te

brengen, en dan naax zjn vaderland terug-

bereikt, alwaar zich de districten Lobica, keeren.Hj onderstelde, datmetdezen togt
Lom bemba,M aroengo enItawabevonden,die 8 of 10 maanden gem oeid zouden wezen.M et

hj na de Chambeze,eenein hetBangweolo- 90 Negersen een aanzienljken voorraad van
meerzichuitstortenderivier,tezjnovergetrok- levensmiddelen begafhj zich op wegentrok

ken,in hare geheele uitgestrektheid bezocht. zuidwestwaarts over de Rangoea-rivier, die

Aan denoordeljkehellingvandezehooqvlakte zich op den zuidoosteljken oever der Tanontdekte ht
l den 2den April 1867hetLlemba- ganjika in dit meeruitstort!- voortsdoor
meer,hetwelk door eeneriviervormigeverlen- het land Oefpa naar het Llemba-meer,dat

ginrwelligtinverband stondmethetzuideljk noordwaarts z'
tne wateren naarhetTanganuitelnde van hetTanganjika-meer.Eenoorlog, jika-meervoert,- endanOverdehoogvlakte
tusschen hetstamhoofd van Itawa eneenever- ten zuiden van hetBangweolo-meer.op den
eeniging van ivoorhandelaarsuitgebarstentbe- terugtogt bevoer hj hetmeerin noordeljke
lette hem echter,hierzjn onderzûek verder rigting en begafzich in deze verderdoorhet
noordwaartsuittestrekken,zoodat hj noord- moerahland Ilala. Hier bevindt zich M oira
westwaartstrok.Den zden Septem ber1867be- Achinto, waar in 1748 de moedige Portugéreikte hj het Moero-meer, begaf zich zuid- sche ontdekkingsreiziger Laeerda stierf. -N waarts,dochvervolgens0okw edernoordwaarts, vingstone moest gedurig door overstroom de

om OeljiaanhetTanganjika-meertebereiken,
alwaarhj uitEuropagezondenehulpmiddelen
hooptetevinden.Hj k0n echterwegensoverstroomingen van datmeerzjnplan nletvolvoeren,zoodat htjmoest terugkeeren.Later hervatte hj dien togt met beter gevolg en in
een briefuit OeJjivan 30 Meà1869gat
'hj
zjn voornemen te kennen,om ztlneopsporing der bronnen van de Njlvoortte zetten.
Uit zjne ontdekkingen bljkt, datdie bronnen,zooals Ptolemaeusreedsmeldde,tusschen

10 en 12OZ.B.gelegen zjn en uitmeren en
rivieren bestaan, welke afvloejen naar het

groote dal, waardoor de Chambeze stroomt.
Deze stort zich uit in hetBangw eolo-meer,

Ontvangt bj haren verderen togt naar het

noorden den naam van Loeapoela,vereenigt
zich dan met het M oero-meer, verlaat het
ondeï den naam van Loealaba,stroomt door
het Oelenge-meer en vereenigt zich met de

Loefra, die zich allerwaarsc'
hjnljkst ver-

liest in een dermeren,welke door Baker als

bronnen van de Nj1zjn opgegeven.
Inmiddels gaf men zich van verschillende
zjdengrootemoeiteom Liringstoneop tesporen en hulp te bieden,doch te vergeefs.Omtrent zjne verdere lotgevallen vermelden wj
nog hetvolgende:Na veelomzwervenskwam
hj in Maart 1872 te Kaze in Oenlalembe
en ontving aldaar N egers en levensm iddelen
uit Zanzibar, waarna hj zich in Augustus

landentrekken en dikwjlsbevonden zich de
reizigers 3 uren aaneen t0t aan de heupen in
hetwater.Gedurende dezen moejeljken togt
stierven onderscheidene Negers, zoodat er
slechts 79 Overbleven.W eldra w erd D ring-

stonezelfdoûrbuikloop aangetast,zoodathj
niet langer Op een ezelkon rjden, maar gedragen m oest w flrden. In dien toestand be-

reikte hj het dorp van den Vorst van Bisa
en riep uit:r'
Bouwt mj eene hut,om daarin
te sterven.'' Men voldeed aan zjn wensch,
en htl ondervond ook van den Vorst eene
welwillende bejegening. Den 4den Meiwerd
hj bewusteloos en tegen middernacht blies
hj den laatsten adem uit.Detrouwe Negers
namen het besluit, om het1jk tegen bederi
te beveiligen en naardekustte dragen.Zj
bragten hetnaaxOenjajembe,- een togtdie
onder vele moeiten en gevaren 6 maanden
duurde.Vandaardroegen zj hetnaarZanzibar, alwaar het stoleljk overschot van
den moedigen ontdekkingsreiziger naal'zjn
vaderland werd ingescheept. Het bereikte
Southampton den 15den Apxil 1874 en werd

met grooten luister in de W estminster-Abdj
bdgrzet.
Llvius.Onder dezen naam vermelden wj:
Livlus z oztfrtlzlïcl,, de vader der dram ati-

sche en episc*
he dichtkunst bj de Romeinen.
W aarschjnljk Fashj geboortigvan Tarente
en oorspronkeljk een Griekscheslaafenver-
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volyens een vrjgelatene van Mar-s Zzeïl: opgetrokken,maardewjlLivornoeerstsedert
8al%nator,aan wiens kinderen hj onderwjs kort isbegonnen te bloejen, ontbreken er,
gaf. Hj leefde in de3deeeuw vôör Chr.en behalve hetKoninkljk paleis,de talrjkepavervaardigde in eene n0g vrj onbeschaafde leizen,w elke men in andcreItaliaansche stetaal eene vertaling der podyssee'' in Oud- den aantreft.Tusschen de eigenljke stad en
Romeinsche versmaat,alsmede onderscheidene

de voorsteden heeftmen een fkaaiwandelpark

treur- en bljspelen naar Grieksch modél, Gli Sparti, doch de wandeldreven langs de

tw orden veeldrukker bezocht.D e haven
welke te Rome werden opgevoerd.De frap- kus
menten,die bewaard zjn gebleven, ztjn ln is niet groot, xaaar veilig,en de reede zeer
1835 door Dûntzer afzonderljk iu het licht ruiva. Ileze laatste Yvordt door 2 hechte t0gezonden.
rens,op rotsklipjenin zeegebouwd,en door

Titws Zïrl,
s, een bekend Romeinsch ge- een kasteelbevelligd en heeft een vuurtoren.

schiedschrjver. Hj werd geboren te Padua Rondom de haven heeftmen eene gemetselde
in 59 vöôr Chr.,genoot de bescherming van kade (m0lo)ter lengte van 600 schreden,en
A'
wyustu ,en vertrok naar Rome, om erzich
te belasten met de opvoeding van den lateren

op het plein vöör de haven verhett zich het
m armeren standbeeld van Ferdinand I,grootkeizer Claltdius.Op zeergevorderden leeftjd hertog van Toscane. De haven en de reede

keerde hj naar zjne geboûrtestad terug en'
overleed aldaar in het jaar 11 na Chr.Hj
was een man van veelzjdige kennis en talent en leverde verschillende oratorische en
wjsgeerige geschriften. Zjn hoofdwerk is
echter deRomeinsehe geschiedenis,welke het

zjn dooreenebrug verbonden.Men vindtte

Livorno,behalve 7paroclliekerken,eeneProtestantscheteeneGriekscheen eeneArmenische
kerk, eene synagoge en eene moskee,onderscheideneschouwburgen,eentuighuisenz.H et
aantal inw oners der geheele gem eente bedraagt ongeveer 100000?waaronderzich 5000
lsraëlieten, voorts Grleken! Armeniërs en
Turken bevinden. De sta'd ls de zetel van

tjdperk van de stichting derstadRome t0t
aan den dood van Drltsus(9vôôr0hr.
)omvat.
Met de bewerking daarvan hield hj zich 20
Jaren bezig.Moge ook deschrgverin staat- een prefed,van een bisscho?,van eeneregtkundig doorzigt, grondige kennis van za- bank,van een Koninkljk lnstituutvoorde
ken en critisch gebruik der bronnen voor handelsvloot enz. Men heeft er een lycéum ,
anderegeschiedschrjversderoudheidmoeten een yymnasium, eene zeevaartschool, eene
onderdoen, toch behoort ztjn werk wegens teehnlsche school,eeneletterkundigeacadémie
de edele humaniteit en het zuiver zedilljk (Accademia Labronica)meteeneboekerjvan
gevoel,w elke er in doorstralen,alsm ede w e- 17000 deelen en vele andere instellingen van
gens den fraajen stjlt0tdemeesterstukken Onderwjs.Livornoheeftgrootezout-endoelder Rom einsche letterkunde, al heeft m en matig inqeri
gte olie-magazjnen, belangrjke
hem ook beschuldigd van opativiniteit(pro- koraalfabrleken,likeurstokerjen, loojerjen,
vincialismusuit Padual''.Zjn geschiedwerk verwerjen, papierfabrieken en tabakskervebestond uit 140 boeken, welke m en vervol- rjen.Er wordt een aanzienljke handelgegens in decaden ofafdeelingen van 10boeken dreven op den Levant.De scheepstimm erwerheeft gesplitst. Daarvan zjn slechts 35 be- ven leveren er grootendeels slechts schepen
waard gebleven, nameljk de eerste 10 en vopr de kustvaart.De inw oners w orden door
het21stat0thet45ste,terwjlvandeoverige middelvan kleine vaartuigendageljksuitPisa
n0g fragmentenenuittrekselsvoorhandenzjn, van goed drinkwatervoorzien.- Destadwas
door I'eeinsheim t0t de door hem geleverde
aanvulling gebezigd. T0t de beste uitgaven
van het geschiedwerk van Llvi'as behooren

tegen het einde der 13de eeuw n0g :en open
vlek,hetw elk zieh eerst begon uit te breiden
na de verwoesting der llaven van Pisa,en

dievan Gronovius(Leiden,1645,3 dln)''
,DDrakenborglt (Leiden, 1738- 1746, 7 dln);
nieuwe druk. 1820- 1828, 15 dln),- W eissenborn (1850),- en Heetz (1857 enz.).
Livorno ,eenestadinhetkoningrjkItalië,

vooralnadathetin 1421onderdeheerschappj

w as gekûm en van Florence. Alessandro (f8
M ediciversterkte deze plaats en deed ereene

citadél verrjzen, en Cosmo I verhief hare
haven tot eene vrjhaven. Na dien tjd ont-

en w elin het voormalig groothertogdom T0s- ontwikkelde de stad zich meer en m eer,en
cane,is de hoofdstad eener evenzoogenoem de onderFerdinand .
J',inhetbegin der l7deeeuw ,

provincie,welke behalve het stedelj'k gebied werd zj eeneaanzienljkehandelsplaats.Onder
het eiland Elba omvat en op 6 .
L geogr.mjl de Franscheheerschappg was zj dehoofdstad
omstreeks 120000 inwoners telt.De stad,na

van het departement van de Middellandsche

Genua de belangrjkste koopstad des rjks, Zee.In hare nabjheid verheft zich de Monte
ligt aan de Middellandsche Zee in eene lage, Nero, een bekoorljke heuvel met onderkunstm atig drooggemaakte landstreek, heeft scheidene villa's en een Capucjnerklooster,
45 minuten gaans in omvang en is gedeel- welks kerk druk bezocht wordt door bedeteljk doorsneden van kanalen,waarlangsde vaartgangers.

koopwaren naar de magazjnen worden ge- Livrei is afkomstig van het Fransche
voerd. De straten zjn regt en goed gepla- woord livrle(van livrer oflereren),wantz00
veid, maar naauw en wegens de hooge hlli- noemdemen in Frankrjk dekleederen,welke
zen zeerdonker.De fraaistestraatisdeStrada de Koning op h00g8 holeesten aan de beFerdinanda, welke de ruime Piazza d'arm i dienden van zjn Huis ten geschenkegafOf
doorsnjdt en doorhetmidden derstad naar lererde.Men bezigt datwoord heden ten dage
de haven loopt.De huizen zjn ervan steen om het gewaad aan te duiden,hetwelk aan-
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ekken zou.In Maartztin zj woesten d0r
zienljke personen aan hunnq bedienden doen d
dragen.Doorgaans heeft een vermogend adel- en de grond is er gescheurd door de felle

tte;de gezigtseinderheefteen sombervoorljk geslacht zjneeigenaardirelivrei,zoowel hi
komen! de poelen droogen uit,slangen en
aan den vorm alsinzonderheld aan dekletlren
kenbaar.

krokodlllen verbergen zich in hetvette slib,

Ljusna-elt eene rivier in hetnoorden en paarden en koejen zwerven rond, door
van Zweden, ontspringt op de grenzen van dorst gekweld.Doch zoodra met den regenNoorwegen aan den voetvanden Helagsfjell, tjdyvan Aprilt0toctober,deonwedors0pvloeitdoordeprovindënHerjeodalen en Hel- komen, ziet men den bodem bekleed met
singland en stort na een l00p van 47 geogr. grassen en mimosa's,terwjlhetdierenrjkals
mjlzichuitindeBotnischeG0lf.InHelsing- uit eene sluirnering ontwaakt. Paarden en
iand onderscheidtzjzich (
1oorschilderachtige runderen vergasten zich in het weligegroen,

boorden en vormt er onderscheidene meren, en de rivieren metgedeelten der steppen verzooals het Orsjön-,W arpen-,Bergviken-en anderen in meren.Na hetdalen van hetw ater
M armarnm eer,van welke delaatstetweedoor verhefen zich ananassen en waajerpalmen
middel van 2 spool-wegen met destad Söder- uit het achtergebleven slib.- Voorts verhamn en met de landingsplaats Salldarna aan melden wj n0g de Llano Fyfccctfo in het
'd-Amede Botnische Golf verbonden zjn.Derivier noordwesteljk gedeelte van denNtjol
heeft onderscheidene watervallen e11strtlom- rikaanschen Staat Texas in hetaangrenzend
verknelliugen en is slechts bj gedeelten be- territorium Nietlw-Mexico, van de Canadian
vaarbaar.
River (een tak van de Arkansas) zich uitend naar hetzuiden totaan de bronnen
Llano's noemtmenin Spanleeninvo0r- sdterrekk
Trinity,Brazosen Colorado,en van 830
malig Spaansch Amerika vlakten.Inzonderheid
echter worden met dien naam in hetnoorden W .Y .van Greenwich t0taan de Rio-pecos,
Gr
00an
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ded.
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van Zuid-Amerika, in den staat Venezuél
a, eene zjrivier van de Rio 6
zoodanige gedeelten van het eFene orinoco- Deze is eene hoogvlakte,
gebied aangeduid,die zich door hunne over- deoppervlaktederzeeen 1400 L geogr.mjl
eenkomst metde steppen van deaangrenzende groot,m et een zandigen bodem en diep inge-

wouden (selvas) en van degrazige,mildbe- snedene rivierkloven (canons),diegedurende
sproeide en humusrjke savanna's van dat 3/4devan hetjaargeen ofslechtsweinig wastroomgebied onderscheiden.DezeLlano'svan

Venezuéla zjn algemeen bekend geworden
dool
*dekeurigebeschrjving,welkt)ron.
shzlboldt er van gegeven heeftin zjne:nAnsichten der Natur''.Zj ztln door een krachtigen

ter bevatten. De rigting, waarin m en gedurende het drooge saisoen van Santa Fé naar
rrexas door deze woestjn kan reizen werd
weleer (loor in den grond gestoken stokken

aangeduid,en hieraan ontleende zj dennaam

herdersstam - de Llanero's- slechtsschaars van Estaoado(do0rstokken afgebakend).
bevol
kt
V
eer5
0ô0be
(5
slagaenoge
eneoppervlaktevan onge- Llanquihue,eenein 1853gestichtevolkr.mj1enstrekken zichuit planting in den Zuid-Amerikaanschen Staat
van de kustketen van Carâcas en de Andes- Chili? bevat het zuideljk gedeelte van de
keten van M erida t0t aan de oevers van de voormalige provincie Valdivia en het noordeOrinoco en de Guaviare.Men onderscheidtze ljk gedeelte van Chiloë.Reeds 5 Jaren later
in 4 gewesten.De oosteljksteot'Llano's.
/
1
lzl tnwoner
elde zjs.Het
op 2l2
7 ; geogr.mjlbjna 4000
and lsbedektm etuitgestrekte
C'
umana bezitten des te yrooter waterschat, iwoude
n
,
af
ge
wi
s
d door 4 groote m eren,
deste weligbr plantengroel,naarmate zjdig- waaronderdatvansel
Llanqtlihuem eteeneopperter bj de Golt'van Paria en de Delta der

Orinoco gelegen zjn.De zuideljksteofLlanots vlaktevan 11 En georr.mjl.Debodem !eene
dikke htlmtlslaag bezlttende,èn het kllmaat
zjn ongemeen gunstig voor den landbouw.
D e hoofdstad van dit gewest is M ellipuli
tpl
lerto Monte) aan de noordkustder Baai
uit de zandachtige deelen der krgtvorming en van Reloncay.
heeft somtjds,evenals de pampa's en savan- Llobregat (Rubricatus),eene kustrivier
ran al.
y/çfrehebben eenezooeffeneoppervlakte,
dat m en er de helling ternaauwernood kan
w aaxnem en doorhet watervervalvan deRioApure en de Rio-Meta.De bodem bestaat er

na's hetvoorkomen van eene graszee,w aar- in de Spaansche provi
ncie Barcelona, ontuit slechts hier en daar boom groepen zich syri
ngt ln de oosteljlte Pyreneën, bj de

vçrheFen.De noordeljksteOt'Llano'sran Ca- Slérra deX uria,stroomteerstin zuideljke,
rcc
'cd en Carabobo dragen kleine heuvelreek- daarna in zuidoosteljke rigting voort,ontsen en banken (mesns)van zand-en kalk- vangt de Cardener en stortna een loop van
steen.De westeljksteofLlano'urJx Varinas 14 geogr. mjlzich uitin de Middellandsche
onderscheiden zich door eene zuidoostwaarts Zee.Zj isvan haren mondt0taan Cornella
dalende helling naar de Ri0 Portuguéza en

vof)rplatboomde vaartuigen bevaarbaar.

Rio Apure,doortalrjke van de Cordillera'
s Llorente(D0nJuanAntonio),eellSpaansch
vloejende wateren en dool'bevaarbarerivie- geschiedschrjver,geboren in 1756te Rincon
ren aan de grenzen m et vruchtbare alltlviale delSolo bj Calahorra in Aragon,studeerde
vlakten,zoodat vooral dit gewestgeschiktis te Tarraggna en trad in 1770 in den geestevoor landbouw en veeteelt. De Llano's van ljken stand. ïn 1776 werd hj baccalaureus
n de regten en verkreeg 3jaren latereene
Venezuéla zjn zoo laag gelegen,dat de zee i
bj eene rjzing van 100 Ned.el ze over een praebende te Calahorra en metdispensatie de
afstand van 5- of 600 mjlen landwaarts be- priesterljke wjding.In weerwilvan zjne
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meerendeels wereldljke studiën zag hj zich enz.bjeenkwamen.Hetdrukkebezoek en de
benoemd t0t hoogebetrekkingen bj de regt- instellingen?dieert0tstandkwamen,m aakten
bank der Inquisitie, maar later als een aan- eene splitslng der vertrekken noodzakelt
jk.
hanger van de beginselen der Fransche 0m- Sl
eehts sommiqe van dezezjn alskoëjhuis
wenteling in 1791 naar zjn kerspelverwe- vool- het pltbllek geopend, docll de overige

zen, waar hj uitgeweken Fransche geeste- alleen toegankeljk voor de leden.Er worden
ljken gastvrg Ontving.Nadat d0n Mantèl zeer naauwl
teurige ljsten gehouden van de
Abad la SJJ9VI groët-inquisiteur geworden
w as,vervaardigde Llorenfe op lastvan dezen
een Ontw erp t0thervorming der geloofsregtbank, en na den va1van dûn M anuëllegde

aankomst en het vertrek van schepen in alle
Oorden der w ereld, en m en stelt er eene
klassenverdecling vast van alle Engelsche
koopvaardjschepenten behoevederassurantie.

hj het voor aan Jovellanos, minister van Op die wjzehebbendebezoekersvanLloyd's
Justitie.Laatstgenoemdeondersteundedeinge- koëjhuis zich vereenigd tOt een uitgebreid
leverde plannen,volgens welke openbaarheid en mayt
iggenootschap,hetwelk zjlleagenten

zou gegeven w orden aan de handelingen van heelt In alle havens van eenig belang.Deza
de regtbank de< Inquisitie, zoodat llet er aqenten geveu beri
gt van alhetlnerkwaarslechts op aan kwam , de goedkeurillg van dlge,datOp handelen scheepvaartbetrekking

den hertog van Aleudo te verkrjgen.Plotse- heeft,en de belangrjkste bjzonderhedenwor1jk echter moestJovellanos attreden,en dil den doorde mLloyd's List''Openbaargemaakt.
Inquisitie bleefin haar voormaligen toestand. Deze laatste verselleen aanvankeljk eenmaal
Men Onderschepte brieven van Llorente,gaf in de weelt,maar kûmtsedert1800 dageljks
aan de onschuldigste uitdrukllingen eene ver- uit. D00r den brand van 10 Januarj 1838
dachte beteekenis, veroordeelde hem tOt0p- w erd met de beurs tevens het Lloyd's locaal
sluiting in een kloostergedurendeeenemaand vernield doch Ook in het nieuwe beursge-

en verwjderde hem ult de betrekking van bouw ,den28stenOyyober1844geopend?heeft
gevolmagtigdevanhetHeilig oëcie.l1jver- de Lloïd'
s-vereeniging zich wedergevestigd.
keerde alzoo in Ongenade, totdat men llem Zj genlet aauzienljke inkonlsten en onder-

in 1805 teruqriep naar Madrid,waarop hj steunt lnet milde hand de hospitalen voor
het volgende Jaar kanunnik aan de hootikerk zeelieden, de zeemanshuizen en dergeltjke
te Toledo en,alsvan adelljk geslacht,rid- instellingen.O0k heeftzj opdegevaarljkste
der der orde van dOn Carlos w erd.In 1808

punten der Britsche kust reddingsbooten ge-

ging hj Op bevelvan MuratnaarBayonne, plaatst,terwjl zj belooningen uitreiktvoor
waar hj deelnam aan hetontwerpen eener hetredden van se.hipbreukelingen.
nieuwe grondwet voor Spanje.Htjstond des- In navolging van den Engelschen Lloyd is
wege bloot aan de vervolgingen der ultra's, laterdeLloydc,
zfd/riqcoofOostenrqkscheLloyd
zoodat hj na de Restauratic dewjk moest gesticht, eene handelsvereeniging te Triëst,
nemen.Nu verkeerde llj tot 1822 ttls balling welke van groot belang is voor den Oostenin Frankl'
jk,doch de haatderpriesterpartj rjkscllen en DuitschenhandelmetdenLevant.
tegen den edelen grgsaard, die de uitgewe- Zj kwam t0t stand in 1833 0j aansporing
kene Fransche geesteljken gastvrjhad oyge- van K avl Ludwi.q von Wrlc/r, ln die dagen
nomen, was zo()hevig,dat de universiteltte secretaris der Azienda Assecuratrice. Hare
Parjs hem verbood,de kweukelingen eener leden bostaan uitvertegenwoordigers derverschool onderrigt te geven in het Sgaansch. zeltoringsmaatschapptjen(914uitkogplieden,en
Nadat hj voûrts door zjne:rportraltspoli- haal' doel is om door agenten op vreemde
tiques des papes''dew oedederclericalen ten plaatsen en doorcorrespondenten belangrjke
t0p had doen ltlimmen,moesthj in den ge- berigten te verzamelen om trentden handelen
strengen w inter van 1822 binnen 3 dagen

Partjs en binuen ltorten tjd Frankrjk verlaten. M en vergunde llem op reisnieteens dc
noodzakeljke rust. Dientengevolge overleed
htj den 5den Februarj 1823,nietlangnazgne
aankomst te Madrid, waar hj op eene eervolle wjze ontvangen werd.Ztjn hoofdwerk
is:pH istoire critiquedel'inquisitiond'Espagne
(1815- 1817,4 d1n)''.Voortsschreefhj:rNo-

scheepvaartte Triëst,register van de schepen
te houden,de belangen derverzekeringsmaat-

schappjen te behartigen, en t0t orgaan t,
e

dienen van laatstgenoemden te Triëst.Sedert
1836 is daaraan een genootschap verbonden
t0tinstandhouding vau destoombootvaartnaar
den Levant.Tegenw oordig bestaatde Oosten-

rjkscbe Lloyd uit 3 atdeelingenj nameljk
ééne voor de verzekeringsmaatschappjen,

tieias historicas de 1as tres provinciasbascon- ééne voor de stoombootvaart,en ééne lettergadas (1806- 1808, 5 dln)'',- pAlémoires kundige afdeeling. D eze vereeniging bezit 2
pour servir à l'histoire de la révolution d'Es- arsenalent een groot aantal stoombooten en

pagne avec des pièces Justiicatives (1815- een aanzienljk vermogen.
1819, 3 dinl'' - en eene levensgeschiedenis
Lloyd (Henri), een vermaard krjgsman
van zich zelven. Voûrts vertaalde htlonder- en partgganger, geboren in 1729 in het Enscheidone stukken van Las Casas in het gelsche graat'
schap MTales,trad Opjeugdigen
Fransch.
loeftjd in Britsche dienst,maarnam vervolLloyd of Lloyd'
s is Oorspronkeljk de gens ztjn Ontslag, ouldat hi
j geene Oëciersnaam van eene soortvan ververschingslocaal plaatsk0n koopen:en werd opvoeder der zoin de beurs te Londen? w aar reeds in het nen van den hertog vattDrnmmond.A1sv1*jbegin der 18de eeuw d()voornaamste kooplie- williger nam hij in 1745 deel aan den slag

den, agenten van verzekeringsmaatschappjen bj Fontenoien volbragtvervolgenseenereis
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door Duitschland. Na een langdt
lrig vertoef zj verzandtzeersterk,terwjldePortugésche
in Oostenrjk, waar zjne krkgskundige be- regéring niets doet om dit gebrek te verhelkwM mheid naar behooren gewaardeerd werd, pen.Zj wordt beschermd doorhet fortSan
zag hj zich benoemd t0tadludantvan gene- Pedro en door de citadellen San Francisco
raal Lasey,streed in den ZevenjarigenO0r10g de Penedo en San Michael. De stad heeft
en verkreeg den rang van kolonel.Zjnterug- van de zeezjde een fraai voorkomen,daar
stootend karakter verhinderde zjne verdere zj amphitheatersgewjsop den oeververrjst,

bevordering.Hj verwisseldedan00k deO0stenrjkschedienstmetdePruissischeenwerd
adjudant-generaal van den hertog van .
#rf
zzl.
:wl
jk.Na denVrede van Hubertsburgzeidehj
de krggsdienst vaarwelen belastte zich met
geheime staatkundige zendingen.Nietweinig
werkte hj medet0tdehuweljksverbindtenis
van George III met eene M ecklenburgsche
Prinses en verkreeg daardoor een jaargeld

terwjljuistharehoogstegedeelten,dooreen
breeden straatweg toegankeljk,aanzienljke

hj zich naarPetersburg,waar Catharina 11
hem een kommando opdroeg. Vooral onderscheidde hj zich bj debelegering van Silistria in 1774.Plotseljk echter verliethj de
Russischedienst?daarmen opmerkte,dathj
eene dubbelzinnlge r0l vervulde.Nu bezocht
hj ItaliëjSpanje en Portugal.Te Gibraltar
gaf hj den kommandant Elliot wenken t0t

zjn omstreeks800 Blanken enmeerdan5000

oqenbaregebouwenbevatten.Haarvoormalige

lulster is inmiddels getaand.Van hare beide
hoofdkerken is de eene een bouw valen de
andero in eene werkplaatsherschapen.00k de
openbare gebouwen komen meer en meer in
verval. De winkel- en koopmanshuizen,alsmede de woningen der inboorlingen,van riet
van 500 pond sterling.Toen later een oorlog en leem gebotlwd,bevinden zich in de Beneuitbarstte tusschen Rusland en dePorte,begaf denstad.Onderde12000 inwoners vanLoanda

verdediging der vesting, doorw ier opvolging
laatstgenoemde grooten roem verwierf.Hierna

slaven. Hoewel de slavenhandel verboden en

de slavernj door de Portugésche regéring
zooveelmogeljk uitdenweg geruimdwordt,
bljfterhethoudenvan huisslavengeoorloofd.
Vo0rEuropeanen is er het klimaat z00 ongezond,dat ieder ambtenaar,die zich derwaarts

begeeft,voorafzjn testamentmaakt,envrouwen erzelden deverjaringvan dendagharer
aankomstbeleven.Om die reden wordt erde

hield hj zich in Engeland bezig metde be- garnizoensdienst door veroordeelden uitPorwerking zjnerpGedenkschriften'',welkehem tugalverrigt.Deze hebben er alle wapensen

echter door het ministérie voor veel geld in de geheele vesting in handen,doch erkomen
handschrift werden afgekocht. Kort daarna slechtszelden misdrjven onderhen voor.De
verliet hj zjn vaderland en woondeambte- handelis er van w einig belang en w ordthet
100ste HoeyaandeMaas.Hjoverlaedaldaar levendigstgedreven dooreenigeAmerikaansche
den 19denJunj 1793.Terstondverscheeneen frma/s.Daar vooralslavenhandel er te voren
Engelsche commissaris, die Ondervoorwend- rjkdom bragt, verarmen de inwoners van
se1van eeneschuldvorderingalzjnepapieren Loanda meer en meer.De stad wasvan 1641
in beslag nam ,waaronderzicheenuitgewerkt t0t 1648 in handen van de Nederlanders.
plan van landing van vreemdetroepen in EnLoango it
q de naam van een Negerrjk
geland bevond. Niettemin is ditw erk,bene- aan de westkust van Zuid-Afrika, hetwelk

vens eenige andere van zjne hand later in
het licht verschenen.Zjneonvoltooide:rGeschiedenisvanden ZevenlarigenOorlog(1781,
Q dln)''waseenebelangrjke bron voor Tem-

NIAOF en voorJomini.

zich uitstrektvandeMayoembat0tdeC0n40-

rivier en uit de stammen der Dongo's,Azlnko's en N tekas bestaatm et omstreeks800000

inwoners,diegedeelteljk Portugeesch sprekenj
daar de voormalige slavenhandel hen metde

Lo (St.
), de hoofdstad van het Fransche Portugézen in aanraking bragt, en t0t de
departementLa Manche,ligt aan de Vire op Fetisjdienaars behooren. Zoowel de kustgeeene rots,bezitonderscheidenekerken,waar- westen als debergstreken van hetbinnenland
onder zich de hoofdkerk bevindtm et prach- zjn erOngemeen vruchtbaar.Aan eene prachtige torens en de kerk van Ste Croix,in 805 tige baai,doch nietonmiddelljk aan de kust,
gebouwd, voortseen collège,eene kweek- ligt de evenzoo genoemde handelsplaats.Zj
school voor onderwjzers, 00n0 teeken- en is op de platte kruin van eene hooge rots
wiskundige school, eene boekerj,eene han- gebouwd, bezitEngelsche en Amerikaansche
delsregtbank,eene Kamervan njverheid,eene fadorjen en telt 20000 inwoners.Niet ver
stoeterj, een groot aantalfabrieken en 0m- van den noordeljken oever der Congo verstreeks 10000 inw oners.
rjst voorts Kabinda met8-tot10000inwoLoanda,eigenljk 8âo Paolo de .& czl#J, ners.De belangrjkste uitvoer-artikelen zjn
de hoofdstad der Portugésche bezit
tinyen aan
de westkust Van Zuid-Afrika, werd ln 1575
door Paolo Dïcz de Noraesgestichttegenover
een klein,zandig eiland,hetwelkdeninheemschen naam van Loanda droeg en tot vestigingsplaatsdiende van eene Portugéschevolkplanting en van een fort. Thans wonen op

er ivoor en was. De inboorlingen bezitten
eene groote handigheid in hetvervaardigen
van manden, matten, grasdoek en allerlei
kleine gereedschappen,alsmede in hetbouw en
van booten en kanoe's.De residentie desK0-

nings is Boaro en ligtruim 11/2geogr.mjl

van de kust. De handelis er volkomen vrj
dit eilandle omstreeks 1300 visschers,en het sedert het voormalige fort der Portugézen

is voor de stad van veelbelang,daarm en er door de Franschen werd gesloopt.W eleerhad
eene ruim e en veilige haven vindt.Deze is door de zorg van R.Katholieke zendelingen
de beste aan de W estkust van Afrika,maar de Christeljke godsdienster inganggevonden,
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Löbau ,in hetW endisch Imbi,eene stad

vinden. Men meldt, dat hetvolk vôôrztlne in het district Budissin (Bautzen) van het
nadere kennism aking met de Europeanen koningrjk Saksen,isde oudstedervoormavreedzaam en zachtmoedig wasen de sc,hip- ligezessteden vande Oberlausitz.Zjligtaan
breukelingen lietderjk verpleegde.DeKoning hetLöbauer W ater en aan den voet van den
is een geheiligd wezen en aan vele plegtig- Löbauer Berg (450 Ned. el) en telt ruim
heden gebonden;in één zjnerhuizenmoethj 5000 inwoners.Men heefter 2Duitsch-Evaneten en in een ander drinken,en wie hem gelische kerken en eene svendische kerk,een
ziet eten,moet sterven.Alle dwergen en al- tkaaistadhuis en eene goede burgerschool.Er

bino'szjn heteigendom desKoningsenblj- iseen aanzienljkegraanhandel,eneenemineven steedsin zjnenabjheid.
rale bron in hare nabjheid lokt vele badgasLoasa L. is de naam van een plantenge- ten. Op den Löbauer Berg verrees in 1854

slacht uit de familie der Loaseën.Hetonderscheidt zich door5kortgenageldebloembladen,
5 bloem bladvormige, 2-of3-lobbige,t0teen
kegel zich vereenigende, aan de basis met
onvruchtbare meeldraden bezette schubben,
een 3-spletigen stamper en eene 3-kleppige
zaaddoos. H et omvat een aantalkruiden m et
gele? zelden w itte bloemen,die in Pertlen

een jzeren toren.In den omtrek der stad

worden bexgkristallen gevonden,w elke m en
met den naam van Löbauer d'
Iamanten bestem pelt.

Lobau (Georges Mouton,graafvan),zie
M oqton.

Lobe (Johann Christian),eenverdiensteljk

com ponist, geboren te W eimar den 3osten
Chillgroejenenvanwelkealssierplantvooral M ei 1797, toonde reeds vroeg ongemeenen

bekend is: L. ltrfez.
i/it
x Gill.,eene z-jarige aanleg voor detoonkunst)ontving onderwjs
slingerplantuit Chili,die zich terhoogte van

in het Euit- en vioolspel, en maakte zulke

5 Ned.elverheft,velefraaje bloemendraagt, goede vorderinken dathj op l3-jarigen leefmaar tevens m et brandharen is bezet. D e tjd bj de Hofkapèlte MTeimar alsiuitist
onderste bladeren zjn halfgevind en aan de geplaatstwerd.Bj zjneverderevorminglegde
basis qevind, debovenstegelobd;delobben hj zich metjvert0e Op denieuwetalen en
zjn elrond of lancetvormig,zaagvormig ge- op detheoriedertoonkunst,terwjlhjtevens
tand,en de bloem en hoekstandig.

a1s lid van het orkest toenam in practistshe

Loaseën is de naam van eene plantenfa- vaardigheid. Als uitstekend Euitist verwierf

milie m et de volgende kenm erken: De kelk

hj in 1829 te MTeenel
z, Berljn en elders
is aan den ejerstok vastgegroeid en heefteen grooten bjval.Zjneopera r'
W ittekind'')waarbljvenden,s-deeligen zoom ;de5bloembladen voorhj ook dentekstvervaardigdhad,werd
zjn dikwjls klepvormig uitgehold en zelden in 1821 te MTeim ar opgevoerd, zoo ook in
vlak; hetaantalm eeldraden is groot en dik-

1830 de opera:pDieFlibustier''m eteentekst

wjlszjn zj in bundelsverdeeld,welkevöör van Gehe.Nog meerbjvalvondin 1833 zjne
de bloembladen staan en met Onvruchtbare
meeldraden afwisselen; zelden zjn er slechts
5 meeldraden; de ejerstok is éénhokkig,en
de stamper draagt een gaven ofverdeelden
stempel;de zaaddoos is éénhokkig,eenigzins
vleezig,gesloten ot'aan dekrtlin 3-t0ts-klep-

derde opera:rDie Ftirstin von Granada'',die
later ook te Leipzig. Uasselenz.ten gehoore
werd gebragt. Behalve vele andere compositl
@@
e@n verschenen van zjne haud de Opera'
s:

Der rothe Domino (1837)'7 en pDer König
und Pachter (1844)''
.ln 1842legdehj zjne

pig,meestalveelzadig;de zaaddrayeris dik betrekking van 1id der kapèl van W eenen
en m eestal t0t Onvolkom ene scheldswanden neder,Ontvi
nq den titelvan professoren beverbreed; de Zaden Zjn hangend,OngelMan- vorderde de ultbreiding van een reeds vroeger
teld, eiwithoudend en m et eene regte kiem opgerigt instituut voor muziek.onderwjs.In
voorzien. Deze tàm ilie om vat kruidachtige, 1846 ging hj naar Leipzig, waar hj zic'
h
gedeelteljk metranken voorziene klimgewas- belastte met de redactie der:rMusikalische
sen mettandvormige ofingesnedene bladeren Zeitung'', welke hj t0t 1848 voortzette:teren tweeslachtige, regelm atige,alleenstaande wjl hj tevens werkzaam was a1s schrjver,
ofbjeengevoegde,eind-ofhoekstandigebloe- eomponist en onderwjzer in de theorie van
m en.Men kentvan deze fàmilie 7geslachten, de m uziek. Van zjne geschriften vexmelden
die ruim 30 soorten bevatten,welke allen in wil'* rD as Lehrbuch der m usikalischen C0m Zuid-Amerika - hoofdzakeljk in Peru en position (dl1- 3,1850- 1860;dl1,3dedruk,
(lllili groejen.Yele soorten zjnmetbrand- 1866;dl 2,2dedruk,1863)'',- mvereinfachte
harengewlpenden dragen prachtigebloemen. Harmonielehre (1861)7', pMusikalische Briefe
Lobatsgew skii(Nlkola'
1Iwanowitsj),een (zdedxuk 1860)'',- pKatechismusderMusik
uitstekcnd Russisch wiskundige,geboren in

1793 te Nisjneh-Nowgorod, werd in 1814
adjunct-hoogleeraaren latorhoogleeraarinde
wiskunde te Kasan,en eindeljk curatorder
hoogeschool aldaar. ln 1843 verloor hj het
gezigt en overleed den 12den (24sten)Febl'
uarj 1856.Van zjnewerken,in hetRussisch
geschreven,vermeldenwj:plmaginairegeometrie (1845)'' - pf
rheorie der evenwjdige
ljnen (1840)'',- en pover de waardevan
eenige bepaalde integralen (1852)''.

(8stedruk 1866)'',- nlfatechismusderC0mpositionslehre (1862)''- en oAusdem Leben
einesMusikers(1859)''.
Lobeck (Christian August),een verdiensteljk letter- en oudheidkundige,geboren te
Naumburg aan de Saale den 5den Junj 1781,

studeerdete Jena en teLeipziy in degodgeleerdheid en vooralmetjverlndeoude letteren.In 1802 vestigde hj zich alsprivaatdocent te W ittenberg, w erd er in 1807 conrector,in 1819 redor aan hetlycéum en kort
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daal
ma tevens buitengewoon hoogleeraar aan rjken bloeivertopnt.Van de soorten vermelde universiteit. Na de ophelng van deze in den wj:L..
/k(ç:4,
: W.uit Mexico meteen
1814 voljdehj een beroep a1sgewoon hoog- dun-behaarden stengel,- L.ppowt/ltlrtx L.,
leeraar ln de oude letteren en de welspre- die slechts 3 Ned. palm hoog wordt, met
kendheid naar Königsberg:waar hj vervol- ei-lancetvormige, dubbel gezaagde, aan de

gens op eene loFeljke wjze werkzaam was
en den 25sten Augustus 1860 overleed. Op
taalkundig gebied leverde hj:pparalipomena
grammaticaeGraecae (1837,2dln)'',- rlthematicon sive verborllm Graecorum etnominum
verbalium technologia (1846):', ypathologiae
linguae Graecae elementa (1853-1862, 2
dlnl''
en rpathologiae sermonis Gracl
ci
prolegomena (1843)''. Voorts st
lhreef htj bjvoegsels bj het tweede deelder:rAustiihr-

onderztjde fijn behaarde bladeren,enzittende,
desgeljksfjn-behaarde,witte bloemen.Deze
soort groèit op de Antillische eilanden en is
zo0 scherp,dat het m elksap ontstekingen op
de huid veroorzaakt.Niettemin gebruiktmen
deze plant in kleine giften a1s een krachtig

purgeermiddel.Uit hetmelksap verkrjgtm:n
het kaoetsjoek van Quito.L.,
sg/
w/zilï/ïct
z L.
en L.ipo//cftzL.wordenin de NieuweW ereld
en o0k welin de Oude tegen syphilis aangeliche griech.Sprachlellre''van Bnttmann,als- wend.W j geven hierbj eene afbeelding van
mede: rAglaophamus seu de theologiae mys- L.Zpz
nïï op l
/sde dernatuurljke grootte en
ticae Graecorum causis (1829, d1n)''.00k wél het bovenste gedeelte van den stengel
is na zjn dood door Leltnerdteenebloemle. en eenwortelblad,terwjlaan deregterhand
zing uit zjne:gAl
tademischeReden (1865)'' eene bloem in natuurljke grootte isvoorgein het licht gezonden.
steld.
Lobelia L.is de naam van het belang- Lobeliaceën is de naam eener plantenrjkste plantengeslachtuit de fàmilie der L0. familie,welke éénjarige ofoverbljvendegebeliaceën.Het Omvat kruiden en halfheesters wassen en halfheesters omvat. De bladeren
met spiraalsgewjs geplaatstebladeren en t0t zjn spiraalsgewjs, doch de wortelbladeren
trossen vereenigde witte, blaauwe, paarse, in rosett
en geplaatsl. Zj zjn enkelvoudiy,
scharlakenroode, purpere of geelachti: 1*oode gaat'va'
n rand en gezaag'd ofzelfb vindeellg.
bloemen.De kelk heefteene eivormige,half- De bloemen zjn volkomen,zelden éénslagbolronde of t0ltig, m aar onrevormige buis en
'
ge
lmatig.Zjzjn
5 vrje tanden.
ln eind-ofokselDebloem is r01/
standige aren of
N
rond of trechhoofdjes veree-

t
ervormir, met
eene klelne, 2-

niyd.De kelk-
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tandige bovenlip
en eenegrootere,
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buls is met het
vruchtbeginsel
zamengegroeid;
het zaad is 5tandig Of s-spletig of door de
verschillende
grootte der tanden onregelm atig.D e bloem is
in het bovenste
gedeelte van de
kelkbuis ingeplant. Zeer zel-

den is zj 5-bladig;in denregel

is ztj gaa'
f en
heeft zj een 2-

lippigenrand.De
onderlip is3-en
de bovenlip 2lobbig.Menvindt
De bloeiwjzeis
er 5m eeldraden,
eene nagenoeg
Lobelia Zpztlïï.
w elkeafw isselen
naar ééne zjde
overhellendetrosmetscharlakenroodebloemen.
met de bloemeindstandige
kroonslippen.De meeldraden zjn naarelkanDe onderlip isveelgrooter dan de bovenlip. der toegebogen, en de helm knoppen 2-hokH etvaderland van ditkruidisN oord-Amerika. kig, overlangs openspringend en wel eens
De smaak van zjnwortelstok komteenigzins m et borstels voorzien. H et geheel of half
overeen met dien van tabak,maar hj heett onderstandig vruehtbeginsel bestaat uit 2 of
daarenboven een onaangenamenbgsmaak.Men 3 vruchtbladen. Het kan 1-, 2-ofB-hokkig
bezigt dit gewas als een midtleltegen inge- zjn.De enkelvoudige stamper komt zelden
wandswormen,en hetis o0k als sierplantin uit de buis der meeldraden t,
e voorschjn, en
trek,daar het t0t diep in het najaar een de stempelis Q-lobbig.De drooge ofvleezige
kraakbeenig-getande bladeren.
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zaaddoo: of besvmlcht springt in het geheel

niet of op zeer verschillende wjzen open,
en detalrjkezaden hebben eene regte kiem.
Men verdedt deze familie in Clintoniaceae,
Lobelieae en Delisseae.Het meestkomtzj
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Löben Sels(Ernstvan),eenverdiensteljk
Nederlandschkxjgsman,geborenteZutfenden
lzdenOctober1800,werdopzjnlsdejaarkadet
aan de artillerieschoolte Delft,klom in dienst

op t0t den rang van generaal-majoor,vroeg

overeen met die der Campanulaceën, maar in 1860yensi
oen,vestigdezichteEllekom op
onderscheidt zizh daarvan door hare onregel- eene bultenplaats en overleed den 27sten De** schreef:rBjdragen t0tde
matige bloem.De soorten zjn we1iswaar cember 1863.H P

ovex den geheelen aardbodem verspreld,maar krjgsgesc,
hiedenis van Napoleon Buonaparte
slechts ée
'ne soort behoort in hetnoorden te (1839- 1842, 4 dln)'',- rproeve van bezuihuis, nameljk de fraaje LobeliaDortmanna. niging op debegrooting van O0r10g (1848):'
,
Aan de Kaap de Goede H00p,in de Vereeeen Fransch w erk over den 00r10g van
nigde Staten,in Mexico en op de Sandwich- 1815,- en onderscheidene opstellen in tjdeilanden heeftmen velelobelia/s.Zjbevatten schriften.
een scherp en zelfs bedwelmend melksap.
Lobkow itz is de naam van een 0ud B0Löbell (Johann MTilhelm), een Duitsch heemsc'h geslacht, hetw6lk zich alzoo noemt
geschiedschrjver,geboren teBerljnden15den naar het kasteel Lobkowitz in het district
September 1786,bepaaldezich eerstlaatbj Kaurzim. Het verdeelde zich in 1440 in de

wetenschappeljke studiën en wdddezich aanvankeljk teHeidelbergendaarnateBerljnaan
deletteren en oudheidkunde.Voortsnam hjin
hetgevolgvan York deelaan denbevrjdingsoorlog,was gedurende eenereeksvan jaren
privaatdocent te Breslau en werd in 1820
leeraar in de geschiedenis aan de militaire

schoolaldaar.Van dattjdstipafbepaaldehj
zich bj de beoefening der historie,hoewel
hj 0ok de letteren niet verwaarloosde. In
1823 werd hj leeraar en vervolgens hoogleeraar in de geschiedenis aan de militaire
sehoolte Berljn en in 1829 rofessoraan de
universiteitte Bonn,w aar hg,nadat hem in
1852 de titel was toegekend van geheim regé-

ringsraad,den 13denJulj 1863 overleed.Als
geschiedschrjver bewoog hj zich in derigting van Friedrieh von Ac/
l
fvldr,en van zjne
geschriften vermelden wj:rGregorv0nTours
undseineZeit(1839)/',- gDieW eltgeschichte
in Umrissen und Ausfiihrungen (1846,lste
dl)'', - mDie Entwickelung der deutschen
Poesie v0n Klopstock's ersten Auftreten bis
zu Goethe's Tode (1856- 1858,2 d1n)''
,welke
onvoltooid is gebleven,- en de omw erking
der nW eltgeschichte''van B ecker.

Peter-popelselteen Hassensteinsoheljn,welke
laatste in het begin der 17de eeuw uitstierf.
Eerstgemeldesplitste zich ten tjdederkleinzonen van denstamvaderwederin dejongere
li
J-n tot Wylïw,w elke in 1722 uitstierf,en de
oudere 1jn fpfCl
tlumetz,diedoorW ladislaws1
gesticht werd. Zjn zoon, W ladislans 11,
ontving van keizer Maœimiliaan 11 derjksheerljkheid Neustadt aa'
n de W aldnab in
Nordgau,w elke in 1641 onder den naam van
Sternstein t0t een vorsteljk graafschap verheven,maar in 1807 aan Bejeren verkocht
werd.Zdenko zdtzl#erf,een zoonvan W ladis!t&I.
: 11,verkreeg in 1624 derjksvorsteljke
waardigheid, en zjn zoon Wenzel z7f
g.
seùiv.
s
in 1653 wegens Sternstein zitting en stem in
de
n Rjksraad.Hethertogdom Sagan in Silé***
Z1e , in 1646 van keizerIkrdinand IlI aan-

gekocht,werd in 1786 overgedragen aan hert0g Peter K rsp van Koerland,doch daaren-

teqen hetmajoraatFaudnitzinBohemen door

kelzer Jozbf 11 t0teen hertogdom verheven.
D00r Pltilipp en Georg,kleinzonen van W enzdJ E'ltsebiws verdeelde zich het geslacht in

eene oudere en Jongereljn,dien0gbestaan
en beiden, behalve den titelvan vorst,0ok

Loben (Ott0 Heinrich, graaf von), een dien van her#og ran Ax tfzzifz voeren. De
Duitsch sehrjver, bekend onder den naam oudere ljn bezithethertogdom Raudnitz,het
van Isidor Orlz2llï,:,w erd geboren te Dres- majoraat Bilin en een groot aantalheerljkden den 18ïen Augustus 1786 en wjdde zich heden, te zamen eene oppervlakte vormend
reeds vroeg aan de dichtkunst.In 1807 toog van omstreeks 38 L geogr. mjl, - en de
hj naar Heidelberg en bragt er veleJaren Jongere een aantalandere goederen met eene
door in den kring van vertrouw de vrienden. gezamenljke oppervlakte van ongeveer 10 1
Voorts vertoefde hj bj afwisseling te W ee- geogr. mjl.Het tegenwoordighoofd vande
nen,te Berljn en op hetbuitenverbljfvan oudere ljn is vorst M oritz, geboren den
zjn vriend FOVg'
.J te Nennhausen, trad in 2den Junj 1831,- en van de jongere ljn
1813 als luitenant in dienstbj de Saksische vorst Georg Wprl,sflcs,geboren den 14den Mei

vrjwilligers,vestigde zich na den vrede te
Dresden, en Overleed aldaar den 3den April
1825.Hjbehoordet0tdeRomantiseheschool,
en van zjnewerken vermeldenwj:rGedichte
(1810)''
, - otaotosblstter (1817, 2 dln)'',
sengarten (1818,2 dln)'', - pRittermRo
ehreundMinnedienst(1819)''
,- rDieTrrsale
Klotars und der grâfln Sigismunde(1821):'
,XErzëhlungen (1822, 2 dln)'',- en rDer
Pilger und die Pt.
alzgr:fln, ein Ritterlied
(1825)''. Hj onderscheldt zich door keurige
taal,een vloejenden versbouw en eenaangenamen verhaaltrant.
X.

1835.
T0t de merkwaardige mannen van het geslacht Lobkowitz behooren: Boltuslaw .lpà/cow'
ltz, uit de linie H assenstdn, geboren in
1462 en overleden in 1510teen dergeleerdste

mannen van zjn tjd,die zieh doorzjne gedichten enz.zeerverdiensteljkheettgemaakt
Jegensde Boheemscheletterkundeen beschaving; - W enzel zl#eàïl,
s, vorst non Lobko-

'
lnifz,een invloedrjk ministervan keizer Leopold 1.Hoewelzjn voorganger,prinsA'
aers-

per.g,in 1668 alsverdachtvan zamenspanning

met Frankl'
jk zljn Ontslag ontvangen had,
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toonde o0k von.Znàkp/
l
zl
ifz gedurende zjne ruktehj hun tegemoet.Debotsinghadplaats
staatkundige loopbaan alspoedig eene groote bj Lobositz. De Pruissiche kavallerie deed
sympathie voor Iodewl
jk XiT.
r en vooral, een aanval, brak door de gelederen heen,

voorzeker in de bewustheid van de zwakheid
van den Keizer en van de onbeholpenheid

maar moest terugkeeren wegens het vuur der
intànterie. Dit geschiedde t0t driemaal toe.
van hetDuitstheRjk,een bepaalden afkeer Op den linkervleugelhadden dePruissenden
van verwikkelingen met Frankrjk.Daarhj Loboschberg in bezit genomen,'tgeen door

zich door zjneverregaandevrjmoedigheiden
zjne geestigespotternj velevjanden aanhet
Hofgemaakt en zelfs deKeizerin aan zjne
scherpepjlenblootgesteldhad,gebruiktemen
zjnehardnekkigeweigering,om zich in den
00r10g tusschen Nederland en Frankrjk te
mengen, t0t een middel, om hem bj den

de Oostenrjkers verzuimd was, en zj verdedigden dien 6 uur lang tegen herhaalde

aanvallen. Eindeljk,toen hun voorraad van
patronen uitgeput was, rukten 2 regimenten

onderden prinsronWererzzmetgeveldbajonet
ep den vjand in en wierpen hem terug naar
Lobusitz,waarna de Oostenrjksche veldmaar-

Keizer verdachtte maken alseen doorFrank- schalk lrowne aftrok.

rjk bezoldigden verrader.Hj werd in 1674
Locarno, eene amphitheatersgewjs genaarzjn kasteelRaudnitzverbannen,alwaar bouwde stad in hetZwitsersche canton Teshj den 24stenApril1677overleed;- Geory sino,ligtaan hetnoordeljk uiteindevan het
OAzï.
sflzlj vorst ron .fmàkpznïfz, geboren in Lago Maggioreen aan deMaggia.Zj ismet
1702. Hj was reeds vroeg gouverneur-gene- Lugano en Bellinzona bj afwisseling de zetel
raal van Siebenbirgen en streed voorspoedig

van hetcantonnaalbesttlur en teltomstreeks

tegen de Turken. Minder gelukkig washj,
toen hj in hetbeginvan denOostenrjkschen
Successie-oorlog het opperbevel in handen
had, doch hj zegepraalde later bj Braunau

3000 inwoners. Voorheen was zj eene aanzienljke koopstad.Hare ligging isverrukkeljk, maar ongezond. T0t de merkwaardige

gebouwen behooren er de kerk van SanFranen berende het kasteel Belle-isle te Praag. cisco met een reusachtig steenen standbeeid
Hetisvoortsbekend,dathj in den slag bj van den Heiligen ClöristJp#
r'
M.
ç,hetCapucj. o
Sorr in den Tweeden Silézischen oorlog,toen ner klooster en hetkasteel,hetw elk uit den

zjne soldatenmoedeloosbegonnen tewjken, tjdderLongobardendagteekent.Inharenabj-

den stroom der vlugtenden stuitte en 3 kapi- heid ligt op eene steile rots hetvoormalige
teins, die zich m et de vlugtw ilden reddenj klooster der Madonna de1 Sasso,eene bedeeigenhandig doorstak.Hj ontving later een vaartplaats.
kommando in Italië,en overleed te W eenen
Loeke (J0hn), een der scherpzinnigste
den gden October 1752; - Augl
at Langin, Engelsche denkers,geboren den 26stenAugusvorkt'von .fpùlltv ïfzygeboren den 15den M aart tus 1632 te Wri
ngton in hetgraafschaj S0-

1797.Deze wjdde zich aan de staatsdienst,
werd gouverneur van het koningrjk Galieiè'
en verwierfdoorzjn zae'
hten versta,
ndig bestuur, vooral bj het heerschen der chölera
en bj het uitbarsten van'den Poolschen O0rlog,de algemeene achting.Daarzjn menschlievend gedrag jegens de Poolsche vlugtelingen niet aangenaam was aan de regéring,
werd hj in 1832 uitGalicië teruggeroepen en

laterbenoem d t0tvoorzittervandeComm issie

merset, Btudeerde te Oxtbrd, waar hj zich
met de studie der classiekeschrjversbezig
hield.Nadathj eenigen tjd gereisd had,belastte hj zich met de opvoeding van den
lateren graat' van s'/zl-/fedHry.Door tusschenkomst van dezen, die vervolgens groot-kan-

selier van Engeland werd,verkreeg hj eene
aanzienljke betrekking,welke hj echter verl00r,toen de graaf in 1673 in ongenade viel.
Om redenen van gezondheid ging Lockein

der munten en mjnen.In die betrekking was 1677 naar Montpellier en vandaarnaarParjs.
hj op eene loFeljke wjze werkzaam , en Hier voltooide hj zjn: rEssay concerning
overleed te W eenen den l7den M aart 1842.
human understanding (1690)''
,waarin hjzich
Lobos-eilanden (De) liggen ten getale een onderzoek voornam naar het ontstaan
van 3 in den Qrooten Oceaan,nietvervan van 'sm enschen begrippen, om daarin een
Peru en zjn met dikke guano-lagen bedekt. steunpuntte vindon voorde critiek deraloude
Omtrent deze groep ontstond in 1851 een ge- metaphysische leersteliingen.Terwjlhj alle
schiltusschen de Vereenigde Staten en Peru, aangeboren begrippen verwierp,zochthj aan
daar dit laatste aanspraak maakte op den te toonen, dat de bronnen vatkonze begripeigendom dier eilanden,en eerstgemelden de yen ôt
'in de zintuigeljkegewaarwordingôf
ontginning dier lagen niet zonder betaling ln de reoexie, datIs,in de vatbaarheid des

wilden toestaan.De strjd isten gunste van geestes om t0t jewustheid van zjneeigene
daden te kom en,alzoo in de uitw endige of
inwendige ervaring gelegen zjn, zoodathj
geen eigenljk weten erkent,dat niet uiter-

Peru beslist.
Lobositz, eene stad in het Boheemsche
arrondissem ent Leitmeritz, op den linker
oever der Elbe en aan den Saksisch-Boheemschen spoorweg gelegen,is de zetelvan eene
regtbank en teltslechts2200zielen,dochisin

varing ofinductie isafgeleid.D oorditgeschrift
w erd de emplrische rigting,reedsdoor Bacon
niet te vergeefs aanbevolen, de heerschende

de geschiedenisvermaard wegensden bj haar in de Engeische wjsbegeerte,en tevens ontvoorgevallen en naar haar genoem den slag

wierp m en eene betere empirische psycholo-

van 1 Odober 1756.De Oostenrjkers wilden gie.Zjn gevoelen werd in Frankrjk bekend
de bj Pirna ingesloten Saksersbevrjden,en gem aakt door Jean Lederc en in Nederland
toen Frederik & œ oote dat plan doorzagj door's* Jr:.
$gzl#d,terwjlhetinde18deeeuw
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door den invloed van Condillae algenaeen in waarmede hj optrad, waren wélgeslaagde
Frankrtjk werd aangenomen.ln 1679 keerde vertalingen van oud-spaanscheballaden (,An-

Loekein zjn vaderlandteruy,maartoen zjn
beschermer Sltaftesbury op nleuw inongenade
viel,vergezeldehjdezen naarHolland.Naauweljkswashj eenjaaruit Engelandverwjderd, toen men de beschuldiging tegen hem
inbragt, dat hj in Holland sehotschriften
tegen de Engelschen had uitgegeven,zoodat
hj zjne betrekking aan hetChrist-collègete
Oxford verloor. Na den dood van Karelff
wilden zjne vrienden onderwelke zich de
beroem de W illiam Penn bevond,hem vergiffenis bezorgen,maar hj gaf ten antwoord,
dat men die nietbehoeft,w anneermergeenerlei misdrjf op zjn geweten lleeft. Daarna
werd hj in dezamenspanning vanM onmouflt
tegen deregéring gewikkeld,hoewelhjdaarmede in geene de minste betrekking stond.
Koning Jacobgs 11 eischte zelfs van deGene-

rale Staten, dat zj hem zouden uitleveren,
zooâat Locke genoodzaakt was zich schuil te

houden,totdat zjne onschuld bewezen was.
Na de onttrooning van Jacobws 11 in 1689

keerdeLookenaarzjnvaderlandterug.W egens
zjn grooten naam had hj aanspraak kunnen
maken op de belangrjkste staatsambten,maar

cient Spanish ballads''
, 5de druk 1861),-

eene nieuwe uitgave der vertaling van den

D0n Quixote''van Mottenœt- en eeneuitstekendelevensbeschrjvingvan Cervantes.Hj

legde een ongemeen talent voor satire aan
den da'
g in:mpeter's lettdrs to his kinsfolk''
1
eene reeks van schetsen van personen uit de
zamenleving te Edinburgh,- een geschrift,
dat niet weinig Opschudding veroorzaakte.ln

1818 kwam hj in aanrakingmetWalterScpff,
mct wielzhj zoowelin letterkundige neiging
als in staatkundige gevoelens overeenstemde,

en hj verkreeg in 1820 diens oudstedochter
ten huweljk. Hierna gaf hj zjn svalerius
(1828,3 dlnl''in hetlicht,een roman,ontleend aan deeerstetjdenvanhetRomeinsche
Keizerrjk. Daarop volgden: rAdam Blair
(1822)''een tafereelvan Schotschezeden,DReginald Dalton (1823,3 d1n)'',eene schets
van het maatschappeljk leven in de dagen
desschrjvers,- en gAlatthew W ald(1824)'',
de zwakste van zjn romans.In 1825belastte
hj zich wegensdeongesteldheid van Gvi
ford
metderedactievan het:pouarterlyReview'',
zoodathj naar Londen moest verhuizen.Als

hj verrenoegdezich meteeneondergeschikte redacteur van dit vermaarde conservatieve

plaats ln het ministérie van Kolonien.Daar tjdschrift had hj een verbazenden invloed
echter het klimaat te Londen nadeelig scheen zoowel Op letterkundig a1s op staatkundig

te wezen voorzjnegezondheid,legdehjzjn gebied, en zjne verdiensten werden erkend

am btneder en begaf zich naarhetbuitenver- onder het ministérie Peel,dat hem de voorbljf van een zjner vrienden, omstreeks 6 deelige sinecure bezorgde van auditeur van

uren gaans van de hoofdstad.Hier sleetht het hertoydom Lancaster.Van zjne eigene
zjne Uverige levensdagen en overleed den artikelen ln hetrouarterly Review''vprmel28sten October 1704. Locke had een grooten den wj de levensbeschrjving van Tlteodore
pt?k,welke in 1852 ten behoeveder:pRialnaam verworven, zoowel door zjne vader- A'
landsliefde als door zjne wjsbegeerte.Do0r way Library''afzonderljkisgedrukt.Daarenzjn geschrift Over het redeljk Christendom boven schreef hj een voortreFeljk :rluife of
opende hj
J den weg naar het Deïsmus.Hj Robert Burns (1828;5dedruk,1853)''
.Zjn
beweerde daarin onder anderen,datdegeopen- bestegeschriftisechterdelevensbeschrjving
baarde godsdienst nietsbevatte,datin strjd van'zjn schoonvader onder den titel van:
w as met de rede,- voorts dat Jezlts en de Life of sir W alter Scott (1838, 7 dln)''.
Apostelen geen ander geloofsartikel geleerd D00r de onschatbare bouwstoFen,ter zjner
hadden, dan in Jezns als den w aren m essias beschikking gestelll, was hj in staat,eene
te gelooven.Daarhj eeneuitgebreidekennis karaktersehets te leveren, zooals naauweljks
bezat van de zeden en gew oonten van alle ergens een tw eede is te vinden.Nadat Loekvolken, ontving hj in 1670 den last, om Acrf zich in lateren tjd aan de redadie van
eene constitutie voordeNoord-Am erikaansche het rouarterly Review''onttrokken had,overkolonie Carolina te ontwerpen; zj voldeed leed hj te Abbotstbrd den 25sten November
echter niet aan de verwachtinr. Belangrjk 1854 en werd naastzjn schoonvaderin Dryzjn zjnebrievenovergodsdienstlgeverdraag- burgh-Abbey bjgezet. Zjne echtgenoote en
zaam heid?- over de opvoeding, e1zover zjn eenige zoonywelke laatste alserfgenaam
het burgerljk bestuur.In den laatstgemelden van A bbotstbrd den naam van Loekltart-Scott
brief verkondigde hj hetbeginselderstaat- had aangenomen, waren reeds vöör hem gekundige vrjheid, hetwelk later algemeenen storven.
bjvalvond.Men heeft eene volledige uitgave
Locom obile(Eene)iseen opraderengevan zjnewerken in10deelen (1801en1812). plaatst en alzoo gemakkeljk vervoerbaar
Lockhart (John Gibson),een Engelsch stoomw erktuig, dat vooralte pas komt voor

letterkundige, geboren in 1792 te Glasgow , den landbouw , waar deze op groote schaal

studeerdeaan deuniversiteitvanzjnegeboor- gedreven wordt,en bj den aanleg van groote
testad,vervolgens te Oxford en vestigde zich werken,waar zj t0thetin beweging brena1sadvocaat teEdinburgh.Intusschengevoelde gen van het heibl
ok?t0thetoppomyen van
hj zich meer aangetrokken door de letteren water enz. kan dienen.Zj onderscheldt zich
dan door de regten,en zjne vriendschappe- van het gewone stoomwerktui
g (zie aldaar)
ljke betrekking metJohn '
cïl,
sps,den redac- door hare verplaatsbaarheid en alzoo door
teur van pBlackwood'sXagazine'',droeg daar- den z0o veel mogeljk ligten bouw harer
t0e niet weinig j)P.
** De eerste geschritten, zamenstel
lende deelen, en van de locomotif
7*
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(zle aldur) d00r hare geschiktheid nm ver- De aanzienltlke kracht,welke van de 10c0Bchillende werkzaamheden te verrigten. ter- motief geeischt wordt,vordert b!jhaarhet
wj1 laatstgenoemde enkel v00T hetvolbren- gebruik van stoom van hooge spanning.Elk

Fen eener van plaatsveranderendebeweging deelder machine isz00 beknopten z0ohecht

Is ingerigt.Vooralin Engeland worden 10c0- mogeljk ingerigt en bestemd Om indenkortst

mobilen ingl
yoten getalevervaardigd.
mogeljken tjd degrootstmogeljke hoeveelLocom otlef of trelntrekker.Het bezigen heid stoom van hooge spanning tedoen wervan stoom om rjtuigen in beweging tebren- ken. Om die reden is de inrlgting van den
'
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gen is eene uitvinding van deze eeuw.De stoûmketel eene geheel andere dan die der
geschiedenis dier uitvinding zullen wj aan ketels Van staande stoomwerktuigen. Men
hetslotvan ditartikelbespreken,terwjlwj vindt in eene locomntief de volgende hoofdde voorbereidende kennis, tot een goed be- deelen: Een ketelmetde vuurkast,- eene
grip van de inrigting eenerlocom otief onmis- buis voor de verbrandende gassen, - eene
baar,ia hetartikelstoomwerktnig behandelen. stoom leibuis van den ketelnaardencylinder
den eylinder met zuiger en stangen, - ,
De locomotief is eene machine van hooge

drukking zonder derqeljke condensatie, als drjfwielen, - een tender met eene watermen in de stoommachlnegvan Watt aantreft. pomp,- eene inrigting em te besturen.W *
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geven in fg.1,2 en 3 afbeeldingen vaneene rooster, en van den achtersten wand van de
kleine, maar krachtig werkcnde loeomotief, vuurkast gaan door den ketel onderscheizooals er inzonderheid voorpersonen-ensnel- dene - weleens meerdan 100,dochin onze

treinen worden gebezigd.ln ;g.1 zien wj iguur slechts 4- vlampjpen,welke uitkohaarvan terzjde,- fg.2 bevathareover- men achter den ketelin de ruimte F ,welke
langache doorsnede,en in flg.3 zien wjhaqr m et den schoorsteen G in verband staat.De
vlam wordt door eene sterke luchttrekking

zam enstel van boven naar beneden.A A A 2

is een hecht,metjzer beslagen raam,waarin door deze buizen gedreven endeverbrandings-

de geheele machine hangt. Het rust met 3 gassen vereenigen zich in de ruimte F - de
paar vaste tappen op even z00 vele wielen rookkast, - om voortsdoorden schoorsteen
en draagt in het midden aan stevige armen G te ontsnappen.Overdewjze,wurop die
'
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den ketelB B.Deze iscylindervormig,doch luchttrekking veroorzaakt wordt, syreken
aan de vöörzjde uitgehold en bevathierde wj later. Het water staat z00hoogln den
vuurkastB',dievan allezjden,behalvevan ketel, dat het alle vlampjpen om geeftj en
onder,door hetwatervan den ketelomgeven deze laatsten vormen derhalveeenegrooteveris. De vuurkast heeft zoowelvan boven als warmende oppervlakte, zoodatinkorten tjd
van achteren en van voren een dubbelen wand eeneaanmerkeljkehoeveelheidwaterinstoom

en alleen bj de vuurdeurJ een enkelen,en kan worden omrezet.Daardeketelvan alle
tusschen die dnbbele wanden bevinden zich kanten gesloten ls) kan de stoom zich alleen
jzeren staven,om ze stevig Op hunneplaats boven het water verzamelen.op hetbovepte houden.De bodem van de vuurkast is een vlak van den ketelzjn voortseenigetoeste)-
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1en aangebragt, van welke wj in de eerste ;g. 2 in doorsnede voorgesteld, en voorts in
ylaats den koepelvormig gedekten toestelQ deEguren 4,5 en 6 tezien. Vergeljktmen

ln OOg0n8Ch0l1W nem en. D eze - de 8t00m- deze metde afbeeldingen;inhetartikelStoomkap - verheft zich 3 tot 9 Ned.palm boven vndr/lf'?H.g Opgenomen, dan zal m en zien,dat
den ketel en staat in onmiddelljk verband het bovenste gedeelte overeenkomt m et de
met dezen. Daarin bevindt zich de btlis D , stoomkast, welke uit den ketel aanhoudend
verbonden met eenedoorden qeheelen ketel van stoom wordt voorzien.In dekap bevindt
loopende buis 8, waarvan ztl echter door zich de regelingstoestel met de omzettingsmiddel der klep '
p afgesloten kan worden. inrigting, welke op eene eigenaardigewjze
De buis :9 gaatvervolgensoverin debuisk
%'q met de as van het hoofdwiel in verband
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deze lutste 100pt zoowel regts als links, staat.Alzoo wordt '
de stoom bj afwisseling
doch in :g.2 is slechts ééne van beidenzigt- vöör en achter den zuiger gebragt en alzoo
baar. Door middel van de kruk K kan men de zuigerstang nu naar achteren en dan

gemelde klep reqelen. Opentmen haar,dan weder naar voren bewogen. De toestel, in
knmtdestnnm mtQ in k
%,daarna in k
%',en fig.4 en 5afgebeeld,dientom naarwillekeur
vanhier in den cylinder.Deze laatste isin den regelinjshefboom z00 te plaatsen, dat
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de stoom vöör of achter den zuiger gebragt hefboom J, geheel terug, dan wordt 00k r'
wordt, zoodat de locom otief vooruit of ach- teruggetrokken,s naar de linkerhandgescho-

teruitgaat. Aan de zjde nameljk derl0c0- ven, r' desgeljks,en p'in de hoogte gem otief en aan hetvoorste gedeelte,waarzich

stuwd.M en kan dusm etden hefboom ''naar
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de machinist bevindt, heeft men een één- ' boven brengen.Deze isechter wederverbon-

armigen hefboom (#)aangebragt,die om het den metdebeidehaakvormigedeeleng,z00-

punt m draaibaar is. Hieraan is de stang MJ dat 0ok deze daardoor opgeligt worden.
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bevestigd.Is dehefboom in denstand,in;g. Waartoeditallesdient,zalmen gemakkeljk

4 aangewezen,dan is deze stang zoover m0- bevroeden,wanneer men bedenkt,datlaatst-

geljk naar voren geschoven. Haar uiteinde vermelde deelen de uiteinden zjn der excen-
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staatwederom inverbandmetdenhefboom r, (triekstangen e en Jtwelke t0tregeling der
wiensdraaipuntzich in qbevindt.Aan dezen stoomschuifdienen.Beidebehooren bj deafis weder eene stang s aangebragt,die een zonderljke excentrieken E en F, die een
hefboom r'beweegt,welke eindeljk metde tegenovergestelden stand hebben,zoodat,a1s
stang p'vast verbonden is. Trekt men den

de een het verst naar voren is geschoven,
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de andere'zich het verst naar achteren be- stoomschuif door de excentriek 2 C zoover
vindt.In ;g.4 is de bovensteexcentriek ? in mogeljk naar voren gebragt.Destoom kan
werking.Zj isheteerstnaarde regter hand dus vôör den zuiger ln den cylinder dringen
geschoven;g is voorts meteen kleinen twee- en stuwt de zuigerstang van de regter naar
armigen hefboom M verbonden,waarvan het delinkerhand.Heefthetdrjfwieleenehalve
mwenteling gemaakt, zoodat de stoomschuif
onderste verbindingspunt deswege 00k het ohet
verstnaar achteren geplaatstis,dankomt
verst naar voren ls Febragt.Di
e
n
t
e
ng
e
vo
l
g
e
moet het bovenste ulteinde lhet verst naar destoom achterden zuiger.Bljftdehefboom
achteren geduwd zjn,waardoordesgeljksde O H dtls in den aangewezen stand,dan gaat
stuurstang m en daarmede de schuifnaar de alles zjn gang als ware erslechts ééne e6-

elinker zjde is gebrart.Bj dezen standzal centriek A ,terwjlde andere ljdeljk mederhalve de stoom ult de stoomkap terlin- loopt.Maar wanneer de machinist dien hefkerzjde van den zuiger dringen en dezen boom terugtrekt,zoodathj bj T bljftstaanj

naarde regter hand schuiven.W ilmenechter dan verplaatst zicll 0ok de stang A N ach'j)P** een onveranderden zuigerstand een ande- terwaarts.Hierdoor wordtde hefboom N M L
ren w eg openen voor den stoom ,dan trekt om het punt X bewogen en zjn uiteindeL
men den hefboom (A)van de regter naarde opgestuwd.De stang L O moet volgen;hierlinker hand.Dit is voorgesteld in ;g.5.Men doo1- wordt C en alzoo de geheele coulisse
ziet,dat daardoor de stoomschuifvan de lin- opgeli
yt.Men zietjemakkeljk in,datdeze
ker naar de regter hand geschoven wordt.In beweglng zoodanig 1s,dathetschuifblok D,
het
we
lk wegens de stang F K niet hooger of
;g.5 iszj zo0 gesteld,datzjden wegvôôr
en achter den zuiger volkomen sluit.In dit lager kan komen,nu juist bj C' komtte
geval moet de locomotief stilstaan,want de stlan. Hierdoor verkrjgt de excentriekstang
stoom vindtgeen wegnaardencylinder.Drukt B'0'een horizontalen stand,en juistdaarmen echter de stang k n0g verder links,dan doorwordtderegel
ingsschuifin beweginggebegint de tweede excentriek F te werken, bragt. Daar ephter de stand der excentrlek
zoodatde stoom naarderegter zjdevanden A eene tegenovergestelde isvan deexcentriek
zuiger doordringt en dezen D3ar de linker A' z0o moet,zonderdateene Omwentel
ing
hand drukt. Al deze veranderingen kunnen van het drjfWiel noodig is, de stoomschulf
ui
t
har
en
s
t
and
van
de
r
egt
er
naar
de
l
i
nker
geschieden bj het stilstaan der machine,en

hierdoor wordt het mogelpk deze vöôr- of hand worden qetrokken,zoodatde stoom nu
achterwaarts te stuwen.H0e de excentrieken achter den zulger dringt. Hierdoor kan men
met de drjfwielen verbonden zjn,ontwaart dus aanstonds eene voorw aartsche bew eging
men in ;g.3.
in eeneachterwaartscheveranderen.Natuurljk
Eene andcre Wpz
@*e Van regeling on be- moet de machine bj deze verandering stilwegingsverandering is deze,welke door R.
Rtephenson is voorgesteld en in ;g. 6 afgebeeld. Aan het drjfwielheeftmen 2 excentrieken A en
en daaraan de stangen -D
en .B' D e excentrieken hebben eene tegenovergestelde beweging, zoodat) als A het
meest naar voren is geschoven,A'zich het
verst naar achteren bevindt. De uiteinden
C en C'der beide stangen zjn door2 boogvormige tusschendeelen zaet elkander verbonden, m et eene ruim te tusschen deze beide.
Men geeftaan deze verbinding den naam van
coulisse. Daarin beweegt zich hetschuifblok
D en in de stoomkap de stuurschuif.D e zuigerstang G F stuwt deze vöör- en achter-

waarts. Haaruiteinde (F)isdoorhetdwarsstuk D F met hetschuifblok verbonden.Een
ander stuk jzerF K isvan boven draaibaar
dqaraan vastgehecht, zoodat hetpuntF zich

staan. Geeft men aan den hefboom H O een

loodregten stand,dan komthetschuifblok D

Juist ln het midden der coulisse O C'en de
beidetegenovergesteldebewegingenvernietigen

elkander,daardestoomschuifhierbjdenstoom

afsluit. Er ontsnapt te m inder stoom uit de
stoomkap naar den zuiger,naarmate de ma-

chinist den hefboom O A'digter bj hetmidden stelt van zjne uiterste standen.De machinist regelt daardoor de snelheid der bew eging.
Nadat de stoom doorde stoomkap in den
cylinder gekom en is en aldaar dienstgedaan

heeft,komt hj dus in de andere helft van de

stoom kap terug in de afvoerbuis 2 en z0o
naar den schoorsteen G. Uit elken cylinder
kom tzulk eene buis,en die twee vereenigen

zich toteeneenkele.Daarnubjelkeomwen-

teling van hetwielviermaaleene hoeveelheid
vo'ör- en achterwaarts bewegen kan zonder stoom in den schoorsteen geblazen w ordt,en
dat het schuifblok zich hooger oflagerkan dealdaaraanwezigel
uchtmedesleegt,ontstaat
plaatsen, dan de slingervormige dwarssteun er eene aanmerkeljke luchttrekklng in de
F K gedoogt. Bj Ois eene stang O L aan- vuurkast, welke er eene levendige verbrangebragt,metden hoekvormigenhefboom L M ding onderhoudt.
Boven op den ketelbevindenzich n0geenige
N verbonden.Hetdraaipuntvan dienhefboom
isbj M.Bj N eindeljk isdelangetrekstang anderetoestellen.In deeersteplaatsdestoom2 N vastgehecht, aan den hefboom A be- Euit a en verderde veiligheidsklep 0.Deze
vestigd,welke overeenkomtmetdenhefboom wordt di
ytgehouden doorde drukking eener
.% i
n ;g.4,zûodat zj om hetpunt O naar Veer, 5Vler Spanning Overeonkom t m 0t een
voren en naar achteren kan worden bewogen. zeker aantalathmosphéren.Zj isafgesloten,

Een cirkelvormig en getand stuk jzer T A

om eene opzetteltjke of onopzettelpke ver-

dient om den hefboozain den daaraan yege- meerdering van de spanning te yoorkomen.
ven stand te doen bljven.In deiguur1sde Aan de zjde van den ketelin 0'heeftmen
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bragt? welke de ypanning van den stoom

en voor d:n machinist toegankeljk.Bj den aanwjst.
schoorsteen is nog eene draaibare klep J aanVoor zware goederentreinen en vooralvoor
gebragtj welke door eene stang N om hare het beklimmen van aanmerkeljke hellingen
as kan gedraaid worden,om alzoo dooreene bezigt men zware locomotieven, want de
meerdere ofmindere sluiting van den schoor- weêrstand bg de wrtjving isnietafhankeljk
steen de luchttrekking te regelen.
van deuitgebreidheidderinwrjvingkomende
De wjze,waarop hetheen-en weêrgaan oppervlakten,maar alleen vanhetgewigt.W i1
van den zuiyer de asvan hetrad in bewe- men dus de wrjving bepalen van de drjf-

g
ing brengt,lsin fig.2duideltjkvoorqesteld. wielen met de sporen, dan m oet men het
Men ziethier de zulgerstang,diezich lneene gewigt zoeken van de geheele machine.Daar

slede regtljnig voorwaarts beweegt.Hieraan nu eene locom otief,alsin bovenstaande figuisde schuinsnaaronderenloopendedrjfstang ren is voorgesteld, 3 paar wielen heeft,
bevestigd en deze doet de as rondwentelen.
Men heeft hier alzoo geen vliegwiel,hetwelk
de beweging regelt,doch deregeling ontstaat
van zelve doordien debeidecylinderszoodanig

z00 draagt elk paar een derde deel van hd

geheelegewiyt.Deverlangdewrjving,waardoordemachlnewordtvoortgestuwd,bedraagt
derhalve sleehts l/gdej daarslechtséén paar

bj afwisseling werken, dat heteenerad in raderen door den stoom in beweging wordt
volle bew eging is, w anneer hetandere zich gebragt. Men kan dus de nuttige wrjving
op het doode punt bevindt.De locomotiefis vermeerderen dooreen derbeideoverigeparen
duseenedubbele machine.De wjze,waarop raderen met de bewogene te verbinden (te
de as van het rad door de krukstang in 0m- koppelen).
wenteling gebragt wordt,is verschillend.In
De snelheid eenerlocomotiefisafhankeljk
de door ons afkebeelde locomotiefliggen de van de omwentelingssnelheid van het drjt
l
cylinders onder den stoomketel tusschen de wiel, en deze wederom van de snelheid der
wielen. Hier moet derhalve de as van het zuigerbeweging.Alenverkrjgteenezeersnelle
rad knievormiggebogenworden,zooalsmenin voortgaande beweging, wanneer men groote
;g.3ojmerkt.Bjgrooterelocomotievenliggen drjfwielen bezigt en de tappen,waarmede
de cyllnders meestalaan debuitenzjden,en dedrjfstangen verbonden zjn,zo0digtmogegemelde buiging wordt onnoodig.Men heefl ljk bj de onwentelings-asplaatst,waardoor
dan aan de bultenzjde van hetdrjfwielaan de zuigerbeweqing kleiner wordt.Men geeen der spaken een tap,w aarm ede het uit- bruikt natuurlpk stoom van aanmerkeljke
eindederdrjfstang draaibaarverbonden is. spanning.Voorts is hetnietteloochenen,dat
Daar de locomotieven in korten tjd eene men met betrekking t0t de snelheid t0t n0g
grootehoeveelheid water noodighebben,bergt veelgunstiger uitkomsten geraken z0u,wanm en een voorraad dier vloeistof in den van neer men van den aanvankeljken spoorwegplaatjzervervaardigden tender,waarintevens bouw wilde afwjken. Immers terwjl men
de benoodigde brandstof geborgen w ordt.De op zee stoomwerktuigen heet'
t van duizende
verbindingsbuis tusschen tender en locom otief paardekrachten,bljt: men aan land nog bj
bevindt zich gedeelteljk aan eerstgenoemden, den ouden sleur.D e veelte smalle spoorwegedeelteljk aan laatstgemelde, en de beide gen varhinderen hetbouwenvangrooterel0c0-

helftenkunnenaanelkanderwordengeschroefd. motieven, zoodat men slechtsketels van beIn ;g. 1 en 2 ziet men slecllts hetgedeelte perkten omvang gebruiken kan. Legde men
derbuis,hetwelkt0tdelocomotiefbehoort(T). spoorwegen aan van dubbele breedte, dan
Bp P'is eene stang,welke zich uitstrekttot zou men locomotieven kunnen gebruiken met
aan de plaats van den machinisten hier om - eene tienvoudige kracht,en men kx tevens
gedraaid kan w orden.Aan haar onderste uit- aan de drjfwielen eene dubbele ofdrievoudige
einde bevindt zich eene kraa'
n, welke de middelljn geven,zoodatmen eenedrievoudige
machinist door deze Omdraajing opene,
n en snelheid verkreeg. Daardoor z0u dan ook de
sluiten kan,zoodathtlhetinzjnemagtheeft, gelegenheid ontstaan, om de waggons veel
water in den ketel te pompen.M en ziet de beter in te rigten,zoodat eene spoûrwegreis
pomp A ,nameljk eenekleine perspomp,wier in plaats van een last een lust w erd.Het
zuiger door eene aan de as van hetw ielge- valttrouwens niet te betwjfelen,dat de dag
hechte excentriek in bew eging wordtgebragt. spoedig zalaanbreken,waarin m en meteven
De machine pom pt dus alleen gedurende het groote veiligheid, m aar met veel m eer verrjden. Het waterwordtnabj den bodem en maak groote afstanden za1 afleggen in het
niet ver van de vuurkast in den ketel ge- vierde gedeelte van den tjd,dien men thans
stuwd. De machinist moet den w aterstand daartoe bezigt.
in den ketel nimmer zoo laag doen dalen,
Evenmin a1s van de stoommachine kan
dat het zich op dezelfde hoogte bevindt a1s men van de locomotief verzekeren, dat zj
de bovenste vlampjpen. In dit gevaltoch door êén persoon is uitgevonden.Reedsspoezouden deze laatsten alligtgloejend worden dig na de uitvinding van eerstgenoemdeheeft

en gevaarljke ontploëngen veroorzaken.De
machinistdientderhalveOnophoudeljk opden
waterstandte letten.Hjvergewistzich daarvan door het openen der proefkranen,welke
zich aan de vöO
'rzjde van den ketelbevinden.

men pogingen aangewend om ri
jtuigen door
stoom in beweging tebrengen.Tegeljk met

de spoorwegen hebben de locomotieven zich
langzamerhand t0t haren hedendaagschen toestand ontwikkeld. Onder de eerste uitvinders
Hier is daarenboven een manometer aange- van stoom wagens noem t m en Cwynot, een
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Franschman (1763), Ollrerft
hcld,een Ame- hoorende,en alleenin hetoosteljk gedeelte,
rikaan (1772), Thomas Allen (1780)en Tre- aan de grenzen vanPhocis,breidteenevruchttzf/zick (1802),beidenEngelschen.De geringe bare vlakte zich uit,waarop destadAmphissa
vorderingen,die de zamenstelling eener l0c0-

zich verhefl.De voormalige bewonersvan dit

motief maakte, waren vooralt0e te schrj- landschap,de Hesperisehe(W esteljke)ofOzoven aan het vooroordeel, dat zj zich niet lï,
sc/l: (Kwaljkriekende) Locriërs genaamd,
doordekrachtderwrjving opeen gladtjze- legden zich vooral t0e op de veeteelten de
ren spoorz0u kunnen voortbewegen. Om dit
te verhelpen,wilde men tandraderenbezigen,
doch deze waxen niet bestand tegen de beweegkracht.Z00 stonden ongeveer de zaken,
toen George Sfez/zezàyoglzich overde locomo-

i
gt en waren tevensslechtter faam a1sruw
.#a
'
en roofziek.Hunne zeevaart,te voren in een

bloejenden staat,leed groote schadevan de

Corinthiërs en Atheners,die zich te Naupac-

tus vestigden. Hetoosteljk landschap is
tief ontfermde.Hj heeft omtrentdezeeene een bevallig en vruchtbaar kustgewest,omdergeljke verdienste a1s Watt omtrent het streeks 10 geogr.mjllangen gemiddeld 11/:
stoomwerktuig. Hj was een genie,hetwelk geogr.mjlbreed,ten noorûenvanPhocisen
zich door eigene krachtontwikkeld had,z00- van de westeljkehelftvan Boeotiëlangs de
als uit zjne levensgeschiedenis- zieonder zeevan Euboeagelegen.ZjneinwonersdraRtepkenson bljkt.Hj schoofhetvooroor- gen den naam van Eoeisehe(Oosteljke)ofo0k
deelterzjde,datanderen op hetdenkbeeld (naardehoofdstad Opus)van OpwntlseheLovan tandraderen gebragt had,en leverde den criFrd. Die van hetmeer noordwesteltjk ge14den Julj 1814 de eerste locomotief. Zj deelte,bj ofop den berg Knemisgevestigd,
w erd 0P een spoorw eg te Killingworth t0t heet men Epiknemidisehe of Hypoknemidiselte
Vervoer Van steenkolen metgoed gevolg ge- .tt
ycrzô'
rq
:. De nationale held der Oosteljke
bruikt.Hj verbeterde zjn toestelaanmerke- Locriërs,w iens beeld 00k op hunne munten
ljk doorhetboven vexmeldemiddelt0tver- prjkt,isAjaœ,dezool
zvan Oilews,reedsin
meerdering der luchttrekking te bedenken, de rllias''vermeld.

%.is de naam Van e0n
alsmededoorhetyebruik vankoppelstangen, Loddigesia k%m.
waardoor hj de wlelen der locomotiefmetde plantengeslacht uit de familie derLeguminodrjfwielen verbond.Hj ging op den inpesla- sae.Hetonderscheidtzich dooreens-tandigen
gen weg voort, en toen men een jzeren kelk, eene kleine vlag en eene peul met2
spoorweg wilde aanleggen van Liverpoolnaar t0t 4 zaden. De eenige soort L.oœalidi
folia

Manchester,benoem de men hem t0tingenieur. &-:.,is een sierljke heester,die aan de
Hj volbragtzjnetaakopeeneloFeljkewt
jze, Kaap de Goede H00p groeiten ongeveereene
en toen de spoorw eg gereed Tvas1 loofde m en Ned. el hoog woxdt. Deze plant heeft des
een prjs uit van 500 pond sterling voor de winterseene warmte noodig van 4- 60C.
beste locomotief, die aan bepaalde eischen
Loder (FerdinandChristian von),eenuit-

voldeed. Met zjn zoon Robert bouwde Ste- stekend geneeskundiye, geboren te Riga in

phenson toen de locomotief gRacket'',wierin- 1753,studeerde te Göttingen en werd vervolrigting in het algemeen met die der heden- gens gewoon hoogleeraar in de geneeskunde
daagsche overeenkwam , en verscheen daar- te Jena, in 1792 geheim hofraad en ljfarts,
mede in het strgdperk.Zjnemachine voldeed des Hertogs,trad in 1803a1sqeheimraad en
niet slechts aan de gestelde eischen,maar gew oon hoogleeraar te Halle ln Pruissische

bewoog zich metbjna het drievoudige der diensten stichttehiereen chirurrisch ziekengevraagde snelheid, en toen de spoorweg huis.Toen aldaarin 1806 deunlversiteittjM anchester-Liverpool den 15den September deljk opgeheven werd,was hj t0t 1810 a1s
1830 geopend w erd, had Stephenson 8 l0c0- privaatdocent werkzaam te Petersburg,waar
motieven voor het vervoer van personen en hj door den Czaar t0t staatsraad en ljfarts
goederen in gereedheid.In Duitschland werd benoemd en door deu Koning van Pruissen

m 1835 de eerste spoorweq aangelegd van illden adelstand opgenomen werd.Hj vesNiirnberg naar Fiirth, en m ons Vaderland

een viertalJaren latervan Amsterdam naar
Haarlem.Na dien tjd zjnJaarljkshonderde
eogr. mjlen spoorwegen gebouwd,entegeldkertjdheeftmenaandelocomotievenvelerlei
verbeterlngen aangebragt.Voortsisthansaan
de orde van den dag hetvraagstuk,om l0c0motieven voor gewone kunstw egen in te xigten, en onderscheidene wélgeslaagde proeven

geven hoop,dathetnietvervan zjneoplossing verrjderd is.
Locmd noemden de Ouden 2afzonderljke

landschappen in het midden vanGriekenland,
beide door het tot den Lelegischen stam behoorende volk der Locriërs bew oond. Het

tigde zich voorts te M oskou, en toen het
Fransche leger deze stad in 1812 bezette,

maakte hj zich verdiensteljk doorde oprigtingvanmilitairehospitalen.In 1814 zag hj
zich belast met het bestuur van het groote

militaire hospitaal aldaaren hj bleeferaan
hethoofd t0t1818.Volgenszjnplan werd er
eene anatomischegehoorzaalgebouwd,welke
meerdan 100000 roebelskostte.Hj zag zich
ill 1831 bevorderd t0tgeheimraad en overleed
in 1832.Van zjnewerken noemenwtl:rAnatomischeTafeln (1797- 1803)''
,- posteologie
u
nd Syndesmologie (1788qQde druk 1800)''
angsgriinde derm edicinischen AnthropAnf
pologie und Staatsarzneikunde (1793)9'1- en

westeltlke landschap, aan de Golf van Co- DAnfangsgriinde der Chirnrgie (1800),. ook
rintbe tusschen A etolië,D orië en Phocisge- was lltlredacteurvan het: plouenalfiir Chilegen,is eene woeste bergstreek ,t0t bet ge- rurgie,Geburtshiilfe und gerichtliche M edicin
bergte van den Parnassus en den Corax be- (1791- 1806,4 d1n)''.
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Lodève (CivitasLutevensium),eenearron- doen en bragten het z0o ver, dat hj niets
verrigttezonderhunnegoedkeuring.Toenzjne

dissementshopfdstad in het Fransche departtom entH érault,aan den voetder Cevennesen
aan de Ergtle, welke zich hier lnetde S0ulandres vereenigt, heeft eene hoofdkerk,een
collège,eene handelsregtbank,een grootaantal fabrieken,een levendigen handelingraan,

meelen fjne wjnen,en teltongeveer 12000
inwoners.

gemalin,J'
aditlt, hem in 8P3eenzoonschonk?

die den naam van Kareïontving,besloothj

Op haar dringend verzoek t0t eene nieuwe

verdeeling desrjks,waarbj Xarel,laterbj-

genaamd de Kale, met den titelvan koning
van Alem annië en m etgoedkeuring van Lo-

JAcr'
J'
lf,
s heerschappp ontving over het land

Lodewkk.Onderdezen naam vermelden ttlsschen de Rtjn,Main,Donau en Neckar,

wi
jonderscheidenevorsten;indeeersteplaats:
Keizersenkoningenrt
z'
?zD'
titsehland,nameljk:
Lodelmjkde Vrome(LudovieusPius,Louis
le Débonnaire),die van 814 t0t840regeerde.
Htf was de derde zoon van Karelde Groote
en werd geboren in 778.Zjnemoeder,Hil-

alsmede over Rhaetië en Helvetië.Kortdaarna

wi
jk reeds vroeg door zjn vadert0tkoning
van Aquitanië benoemd en in 813, na den
dood van zjneouderebroedersKarelenPep'
qn
op den rjksdagte Aken t0tmederegentover

had deKoning verklaard,dathj volgensden
wensch zjner zonen dekroon z0unederleg-

kwamen de broedersgezamenljk in opstand
tegen den vader, grepen naar de wapens,

namen, door de misnoegde aanzienltjken 0n-

dersteund, hem te Compiègne gevangen,beschuldigden hunne stietl oeder Jltdith van
ldplr#, eene Alemannische vorstin, was de echtbreuk met graaflernhard nan z
s'dwfï-czzli;
derde gemalin van Karelde Grt/pf:,en Lode- en verwezen haar naar een klooster.Reeds
gen, toen de beide andere broeders en de

geesteljkheid de bedoeling van Lotltariusbe-

het gebied der Franken gekozen, werd in merkten,om zich van de alleenheersehappj
den aanvang van 814 door erfenisalleenheer- m eester te maken. Van dat oogenblik af bescher. HiJ- verbande alle ligtzinnigheid van jverden zj zi
ch,Lodewqk in zjn gezajte

zjn Hot'
,straftede onderdrukkersdesvolks, herstellen,hetgeen op den Rjksdag teNjmeverzette zich tegen de geweldenarj dergra- gen geschiedde, waar de Duitscherszich teven, drong aan op eene hervorming der we- gen Lotltarius verklaarden,waarop deze zich

reldljke geesteljken en der monniken,en onderwierp en vergiffenisvroeg.Lodewl
jkwas
ooqstte de erkenteljkheid der Saksische en bereid deze te verleenen,m aar ontnam hem
tbdith wederuit
Frlescheheeren envrjendooraanhen hunne hetmederegentschap,haalde J'
erfeljke goederen terug te geven en verlofte het klooster en gafaan haarzoonKarelAquisehenken om naar llun vaderland weder te tanië, te voren door zt
jn trotlweloozen zoon
keeren.Op deze verstandigemaatregelenvolg- Pepj;n bezeten.Dit veroorzaakte een nieuden et'hter verkeerde daden. De vöörm alige wen strjdtusschenLodewj;kenPepl
jnjwaarin
dienstkneehten en raadslieden van Karelwer- ook LolltariusenpausGreyoei'
ttsIV ziehweldra
den niet alleen ter zjde geschoven, maar mengden.Beide partjen bevonden zich in 833
zelfs vervolgd. Lodewj;k verleende tallooze metharekrjgsbenden in den Elzas!nietver
vrjbrieven, gaf eene aanmerkeljke uitge- van Colmar.Lodewi;k liethetgunstlg oogenstrektheid der Koninkljke goederen in leen blik vooreen gevechtvoorbjgaan,en terwjl
en vergundeaan degeesteljkheidallengsmeer de Paus met hem onderhandelde, werden
invloed en magt.Noodlottig werktevooralde zjne soldaten omgekocht en liepen t0t de
verdeeling van zjn rjk onderzjne3 zonen, Opstandelingen over,zoodathjJ Op hetE00dreeds in 817 vastgesteld, waardoor vele op- veld - later Leugenveld genaamd - btjColroerigheden en oorlogen ontstonden. Lotha- mar zich moest overgeven aan zjne zonen.
dl:,de oudste,verkreegAustrasiëen Duitsch- Tevens werd hj van zjne gemalin,die men
land, alsook het mede-regentsehap over het naar Italië, en van zjn zoon Karelt dien
keizerrjk en den Keizerljkentitel,- Pepj;n men naar Priim bragt,gescheiden en te SoisAquitanië, en Lodelmjk Bejeren,Bohe- sons in een klcoster gestoken,waar hj:om
m en, Carinthië en de aangrenzende landen hem voûr altjd van den troon uit te slmten,
der Avaren en W enden.Reeds dadeljk prik- op last van Lotltari'us,knielend op een haren
kelde deze verdeeling, waardoor zjn neef zak openljk kerkeljkeboete doen en deljst
Bernhk d, koning van Italië, zjne regten zjner zonden voorlezen moest.Tntusschenwas
zag zaiskend, dezen tot opstand. Onder Lodel
mjk schrander genoeg om ,in spjtvan
schoone beloften deed Lodewl
jk hem naar alle bedreigingen,het afleggen dermonnikenChâlonslokken (818)en verraderljk deoogen gelofteteweigeren,daarhj hoop op redding
uitsteken, zoodat Bervthard na verloop van
w einige dagen overleed, w aarna Italië aan
Lotltarius werd toegewezen. Toen de Keizer
ziqj
n wraakzueht bevredigd had,kwam het

berotlw.Daarenboven stierfzjne gemalin.Nu
wilde hj den schepternederleggen en in een
kloostex gaan. Zj'ne geestelj'ke raadslieden
echter,voorzjn opvolgervreezende,hielden

bleefkoesteren.Deze verscheen.Debroeders,
door deheerschzuchtvan Lothari'
usgekwetst,

vereenigden zich weldra tot een strjdtegen

dezen,namen de m ishandeling,hunnen vader
aangedaan,t0tvoorwendsel,verdreven Lotka-

rzf:.
çen plaatstenLodewjik,nadatdezevande

bissehoppen volkom ene absolutie ontvangen
had, weder op den troon. J'
ttdlth en Kamel
hem terug van dien stap,haalden hem over keexden terug.Lodewjik df
ued zich Op nieuw

om in 819 een tweede htlweljk aan te gaan huldiyen en kroonen,se'
honkamnestieaan de
met de schoone dochtervan graaf Wev'
tlie- afvalllge aanzienljken en verbandeLotharius,
ten hem te Attigny openljk kerkeljke boete die zich desgeljks onderwierp,naar Italië.
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Tevensmaaktehj in 837tergunstevanKkel relukte het hem ,toen N f/
zrl:van Lotha-

eequi
A
netn
ieuweverdeelinq?waarbj dezebehalve rlngen gestorven was,van Karelde Kale de
anië 00k Neustrlë verkreeg.De andere
zonen bewaarden hetstilzwjgen,maarfoen

Lodew'
qk na den doodvan Pepî
jn(838),diens
kinderen voorbjgaande, W est-Franken aan
Karelen ltalië metgeheelAustrasië(Duitschland)aanL'
otl
tari'
tstoekende.greep zjnzoon
Iuodewnk, die alzoo slechtsDejeren behield,
naardewapens,terwjltevensdeAquitaniëxs
opstonden ten gunstevandezonenvanPepl
jn.
De Keizer wilde den strjd op een Rjksdag

helft van Ilet door dezen in bezitgenom en

land op vreedzamewjzete verkrjgen.Daarentegen onttroggelde K arelhem later op eene

listige wtjze dekeizerskroon,en toen hjzich
gereed maakte om den trouweloozen broeder

daarvoor te straFen,overleed hj teFrankfortden 28stenAugustus876.Nadatzjnedrie
zonen het veroveringsplan van Karelde Kale

doordezegepraalbjAndernach(876)verjdeld
hadden,verdeelden zj onderling de nalatente W orms beslechten: maar overleed, door schap des vaders,zoodatKarelm@n Bejeren,

sm art en ell
ende uitjeput, op een eiland in Carinthië en de aangrenzende landen der
de Rjn beneden Malnz den zostenJunj 840 schatpligtige Slawen,- Lodetvl
jk dee/bs.
ge:
en werd te Metz teraarde best
eld.Lodewj;k Franken,Thiiringen,Saksen en Friesland,de Fro-everdiende veel meer den Maam van en Karel de Dikk: Zwaben van de Main t0t
Monnikennriend.Hj stichttealleen in Aquita- aan de Alpen verkreeg.- Lodewqk deJonnië 26 kloosters,voorts hetkloosterteCorbië gdr: verwierf daarenboven na den dood van
en het aartsbisdom Hamburg.In weerwilvan Lodewl
jk de t
gfc,
vle/ccr (879) de westeljke

zjne uitgebreide kennis onderwierp hj zich
blindelings aan het gezag dergeesteljkheid.
DrieJarennazjndood verdeeldenzjnezoner,
Lotharius, Karel en Lodewj;k het vaderljk
gebied dogr het Verdrag van Verdun. A1s
Keizerwerd hj opgevolgd doorLotharins.
Lodewuk de .
llsll
'f.
qc/zdr, een zoon van den
voorgaande.Hj werd geboren omstreekshet
Jaar 805,regeerde van 843 t0t876 en werd
de stichter van een zelfstandig Duitsch rjk.

helftvan Lotharingen en bj hetsterven van
Karelman (880) o0k Bejeren,welke landen
bj zjn overljden alle ten deelvielen aan
KareldeDiàb (f 887).
Lodewj;kfJ,oudste zoon van Zpf/
zcefl:1.
Hj regeerde van 855 t0t 875.Geboren omstreeks 822,werd hj in 844 doorzjn vader

naar Rome gezonden,om den twist tusschen
de pausen Sergiws en Johannes te beslechten.
Hj erkende eerstgenoemde a1swettigen paus
Bj deeersteverdeeling van zjn vader(817) en deed zich door hem krooneà t0t koning

ontving hj Bejeren metde ten oosten daar- derLongobarden.Reedsin 850 doorzjn vaaan grenzende landen, maarzagzich bj de der t0t mederegentaangesteld,volqde hj in
latere 2 verdeelingen zoozeer benadeeld,dat 855 dezen op ln hetbezit van Itallë en van
hj zieh' in den strjd tegen zjnen vaderbj het Keizerrjk, terwjl ztln Jonqere broeder
zjne broedersvoegde.Voortsontstondonmid- Lotharius hetland tusschen de Rpn,de Maas
delljk na den dood van zjn vadereen laug- en de Schelde, benevens een gedeelte van
durige strjd overdeerfenis,welkeLotharins Helvetië en Bourgondië verkreeg. In de dazieh gaarne alleen zou hebben toegeëigend. gen van den broederoorlog in Duitschland,
Doch Lodewl
jkenKamelvereenigdenzichtegen hadden de Saracénen een uitgebreid gebied
hem , bragten hem de nederlaag t0e bj Fon- in Italië veroverd en vele aanzienljke Italiatenai(841)en noodzaakten hem,nadatLode- nen tot onderwerping gedwongen. Lod- ljk
'
Y'
i/k ook dedoor Lotl
tarinstotopstand opge- echterversloeg nietalleeneerstgenoemdenbj
stookte Saksers onderworpen had,in 843 tot Benevento en ontrukte hun de hardnekkig
onderteekening van het Verdrag van Verdun, verdedigde vesting Bari, m aar m aakte ook

volgens hetwelk Duitschland totaan de Rjn,
alsmede Mainz, Spiers en W orms, a1s zjn
gebied werd erkend. Een lastigen strjd had
hj tevoeren metdeBoeltaren en vooralmet
de Noormannen,die Jaarljksinvallen deden
in Friesland en t0tde Rjnstreken doordrongen,Ja,Hamburg in asch legden,zoodathj

laatstgemelden afhankeljkvan zjngezag.Desgeljks handhaafde hj den keizerstroon tegenover de Grieken,welkedezen,inovereenstemming met eene partj te Rome, weder met
dien te Constantinopelwilden vereenigen.Na

het kinderloosoverljden van Karelmczl.
Bo-çt
lp#l (863)verdeelden debeide andere broe-

.

het aartsbisdom aldaar met het bisdom Bre- dersonderling diensrjk,en toen in 8690ok
men vereenigen moest.Op uitnoodiging eener Lotltarinsbezweek,maakten Karelde Kaleen

partj,dieontevreden wasoverKareldeKale)
rukte hj in 858 met 3 legers uitW orms,
maaktezichvanFrankrjkmeesterenwaande,
dat hj Oost- en W est-Franken onder zjnen
schepterzOu kunnen vereenigen.M aardeaanzienljken,bevreesd voor zpn krachtig regéringsbeleid, alsmede hetvolk, door Duitcche
inkwarting uitgezogen,kozen de zjde van
Karel, die inmiddels zjne aanhangers verzameld had in Bourgondië,en Lodewl
jk,in het

Lodewî
jk deDzfdcF
ldrgebrtlikvandeverwikkeling der omstandigheden,om zich van Lotharingen meester temaken,hetwelk zj desgeljksverdeelden teMarsan den 9denAugustus
870.ïntussehen gafLodewl
jk deDlifdckr in
872 aan zjn neefLodewnk ff,die metzjne
dochterInyelberg gehuwd was,zjn regtmatig
erfdeel, hetwelk hj echter terugnam , toen
deze Lodew3
j
,k den 13den Augustus 875kinderloosoverleed.
beslissend oogenblik door hetFransche leger
Lodewé
jk 111, bjgenaamd het Xizz#, een
verlaten, zag zich gedwongen, Frankrjk te zoon van den Duitschen koning Arnolh Hj
ontruimen.Een oproer van ztjn zoon Karel- w erd geboren in 893 en verkreeg reeds in
>* in 862wisthj spoedig tedempen.O0k 900j op aandringen van Ott6, hertog van
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Saksen,van Imitpold,hertog vanOostenrjk, hethoofd (1324),maarrokkende00k dePolen
en van Hatto, aartsbisschop van Mainz,de en Russen op,Om invallen te doen in Brankoningskroon, omdat die drie mannen, als denburg,en zorgde,datOostenrjkenFrankvoogden van ltet Xïzl#, de teugels van het rjl
t een geheim verbond sloten tegen den
rjksbestuurin handen wilden hebben.ïn 908 Keizer. Dit bewoog Lodel
mjk,om zich met
ontviuq hj den keizerljken titel.Behalvede I'rederik te verzoenen en hem ondervoorwaarhereenlging van Lothari
ngen metDuitschland, de vatl afstand van den troon en uitlevering
vinden wj geeneheilrjkegebeurtenissengedu- der bezette steden en rjksgoederen in Zwarende zjn bewind vermeld.Magtige vazallen ben Op vrjevoetentestellen,terwjlhjtevens
waxen gestadig met elkander in twist,endoor
herhaalde invallen der Hongaren werden de
vruchtbaarste gewesten des rjks verw oest.
Reedsin 907 waren de Hongaren doorgedron-

door een verdrag aan koning J@nrJlB ohemen
de verpligting oplegde, om de Polen te be-

strjden.DaarechterFrederik doorzjn broeder Leopold in het vervullen dier voorwaar-

gen in Bejeren en hadden hetleger,dathun den belemmerdwerd,keerdehjnaarLodewj;k
onder aanvoering van hertog Lwitpold te ge- terug,die,geroerd d00rzulkeeneedelmoedige
moet rukte,overrompeld en verstrooid.In het trouw, het besl
uit nam om de heerschapyj
volgendejaartrokken zj roovend en plunde- m et hem te deelen, - een plan,dat schlprend door Thiiringen,waar hertog Bnrkhard, breuk leed op den onwilder Keurvorsten.In
en in 909 en 910 door Zw aben en Franken, 1327 trok Lodewùk voorts naar Italië,liet
waar graaf Gebkard in den strjd tegen hen zich te Milaan t0t koning van datland,te
sneuvelde. Voor eene jaarljksche schatting Rome t0t keizer kroonen,strafte den verramoestmen den vredekoo/en.Temidden dier derljlken Galeazzo Tsdcpzlfi,verving Joltamnes
ongevallen wasLodet
v'
qkln 911Ongehuwd en XXII door Nieolaas F en verklaarde, gekinderloosoverleden,enmethem nam deKaro- holpen door eene Sieiliaansche vloot, den
lingische stam in Duitschland eeneinde.Koen- 00rl0g aan deFlorentjnenen aan denKoning
raad,hertog van Franken,werd t0tzjn 0p- van Napels. Een opstand der Romeinen en
volger gekozen.
andere gevaarljke volksbewegingen in Italië
Lodewj;k 1F,bjgenaam de W6ïkz.Hj re- drongen hem evenwel,methet oog Op zjn
geerde van 1314 t0t 1347,werd geboren in door ziekte verzw akt legerj in 1329 naar
1286 en was een zoon van Lodewj;k de Ge- Opper-ltalië en in 1330 naar Duitschland
strenge,hertog van Bejeren.Na den dood van teruy te keeren.De tjding,welkehj hier
Hendrik VII(1314)zag hj zichdoor5Keur- ontvlng van den dood van zjn mededinger
vorsten t0t Keizer gekozen. Te W eenen met I'rederik, bew oog hem , zich te verzoenen
zjnebloedverwanten?dezont
?nvan Albrecht met de overige hertogen van Oostenrjk,en
hertog van Oostenrkk, opgevoed,werd hj toen hertog Leopold,zjn ergste vjand,in
in 1294 opvolger van zjn vader onder de 1326 desgeljks overleden was, kwam de
voogdjscbap van zjnevaoeder)Afathilde rps vrede spoedig t0t stand. Het gelukte hem
Habsbnry,in 1300 mederegentvanztjnoudexen echter niet,zich te verzoenen metden Paus.
broeder R'
adov',en verkreeg in 1310 bj de Toen onthieven de Keurvorsten hem van den
verdeeling het land op den linker oever van ban en namen hetbesluit,Op den 13denJulj
de Isar. Ten gevolge van den tweespalt der 1348 t0trjkswetverheven:pDathj,dieop
Ktlurvoxsten,van welkeeenigenvoorInrederik, wettigewjze doordemeerderheidder Keurhertog vanOostenrjk,gestemdhadden,barstte vorsten op den Duitschen troonwasgeplaatst,
weldra tusschen de beide mededingers naar

voor een regtmatigen lzeizer en Koning m oet

de Keizerskroon een oorlog uit,die 8 jaren gehouden w orden, zonder dat daartoe eene
duurde.Zelfs de zegepraalvan denkrdgskun- toestemming ofbewilliging van den Pausver-

digen bevelhebber Seifried x
gcl,
ktl
ey?
yl
ervltxzzzl,
in 1322 bj Miihldorfin Bejeren behaald,en
de gevangenneming van Frederik bj die gelegenheid maakten geen einde aan den strjd,
omdat Leopold,een broedervan I'rederik,en
de Paus den oorlog metjverbleven voeren.
Lodewi
jk had inmiddels zjn broeder R%dolf
rl4 de Pfal
z,die uit nood zich aan Oostenrjk aansloot, in 1317 verlaagd en zjne landen illbezit genosaen.Na diens dood echter
maakte hi
j in 1329 metdezonen eeno OVereenkomst, volgens welke zj hun vaderljk
erfdeel herkrejen,terwjl deKeurvorst
eljke
waardigheid bp afwisseling aan Bejerenende
Pfalzwerd toegekend.Tevensverleendehjin
1322 aan zjn oudsten zoonLodewé
jkdemark

eischt wordt-'' Hierdoor beveiligd! peinsde

Loder
tvj;k enkelop uitbreiding vanzjngebied.
Behalve van Brandenburg,lnaakte hj in 1341
zicl meester van Neder-Bejeren,gafdaarop
de vermaarde Margareth,
ax
vt
zf
xlftzdcâ,
e,die hj
willekellrig deed scheiden van haren gemaal

Johann A'
dlricA van WoFzdvzea,aan zjn zoon,
den markgraafLodewi
jk ran.
frczltfelùvr.
g,ten
huweljk,zoodat hj hierdoorTyroltoevoegde
aan zjne landen, en verkreeg eindeljk 00k
doorzjnegemalinM argareth'
a,eenezustervan
den overleden graaf Willem ,
tWzlHolland,de

gewesten van dezen,nameljk Holland,Zeeland, Friesland en Henegouwen. Door de
annexatie van Tyrol haalde hj zich echter

den haat op den hals van het magtige H uis
Brandenburgenondersteullde,om deveroverin- van Zsfzdlzlùffz.
ralwas paus Clemens
,g, en voo
gen van den Paus inOpper-ltaliëtebeperken, IV op hem verbitterd.Nietalleen sprak deze
de Vlseonti, welke alzoo de Overwinning op groenen donderdag van 1346 op nieuw
behaaldenop de partj derGuelfen of'W elfen. plegtig den ban overhem uit,maarrieptevens
Paus Jol
ta*nes XXJJ, daardoor vertoornd, de Keurvorsten op t0t eene nieuwe keizersslingerde hem niet alleen den banbliksem naar keuze,zette den aartsbisschop van Mainz afj
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die Lodewuk genegen was,schonk dienszetel Alfonsns,welke laatste hem versterking had
aan graaf Geg-ltzcA van Ftuqstzfz en wist door gebragt,gevangen moest geven.Hoewel hj
m iddel van laatstgenoem de een gedeelte der zichalzooin zeerhagcheljkeOmstandigheden
Duitschevorsten aanzjnezjdetekrjgen,z00- bevond,wisthjdeachtingderMohammedanen
datdeze den lldenJulj 1346teRenseinplaats te verwerven en w erd reeds den Tden M ei
vanLodewqkdenmarkgraafKarelrlp,Moravië met de zjnen,tegen een losgeld van 100000
onder den naam van Karel IV t0t keizer mark zilver,weder op vrje voeten gesteld.
kozen.W é1 k0n de nieuwbenoemdezjn ge- Met het treurig oversc,
hot van naauweljks
zag niethandhaven,en Lodewl
jk lllzlBran- 6000manging hj naarAcreonderzeil,doch
denburg verloeg hem zelfs uit Tyrol, doch bleef,met godsdienstigen jver bezield,n0g
Lodewqk IV overleed,terwjlhj zich gereed 4 jaren in hetHeilige Land,totdatde dood
m aakte t0t een nieuw en togt naar Rome, zjner moeder in 1254 hem noodzaakte,om
plotseljk op de beerenjagt bj Fi
irstenfeld, naarFrankrjk terug te keeren.Bj voortduniet ver van Miilzehen, Op den llden October ring koesterde hj het plan van een tweeden
1347.
*
Kruistogt,maarwjdde zich tevens meternst
Nietminderdanael
tttien fpzàizwdsvanFrlz/k- aan de belangen des rjks.Nadathj Onderrl
jk, van welke wj slechts enkele zullen scheidenegewesten metzjn gebiedvereenigd
noemen,te &veten:
had,sloothjin1259metHendrikfff,koning
Lodewî
jk IX ot'de Aàilù:,die van 1246 van Engeland,eene overeenkomst,waardoor
t0t1270 regeerde.Hj waseen zoon van Lo- hjuiteigenbewegingaandeEngelscheneenige
dewqk T-fJf en Blanea van Olg
.filif,werd ge- Fransche bezittingen afstond. Vooral bragt
boren den 25sten Apxil 1215 en aanvaardde hj eene belangrjke hervorming in de regtsin 1226 den troon onderdevoogdjschap van pleging. Hj schafte de ordalia ofGodsoorzjne moeder.Deadelbegon zich we1iswaar deelen af,gewendeden adelaan hethooqer
tegen de vreemdelinge te verzetten en poogde
zitsh m eester te maken van den Koning,maar
B lanea bragt hen t0t onderw erping.O.p aandrang van den Paus en van den beruchten

beroep en voerde een w etboek in,pEtabllssements de St. Louis'' genaamd. lntusschen
werden hierdoox'de regten des volks beperkt

genzen, Overwon kaymond VII,graaf van
Toulouse en nam het grootste gedeelte van

m et de voorbereidselen had bezig gehouden,

M arehe den vazallen-eed afte leggen en riep

zaken door eene pragmatieke sanctie geregeld

en de grondslagell gelegd voor koninkljke
legaat Roman'
us onderdrukte zj Ook de Albi- willekeur.Nadat hj zich gedurende3Jaren

besloot hj, zelfs tegen den raad van den
zjne landen in bezit.Toen de Koning meer- Paus, t0t een nieuwen Kruistogt.Nadathj
derjarig geworden was,weigerde H'
ago de !t: een regentschap benoemd en de kerkeljke
zjn zwager Hendrik III,koning van Enge- had, vertrok hj den lsten Julj 1270 met
land, te hulp;doch Lodewî
jk sloeg laatstge- 30000 manen metzjnezonenPhilippe,Trisnoemdein 1242 bj TaillebourgenSaintes.De Jlzzl.en Pierre naar Sardinië.Eersthier vernood der Christenen in het oosten wekte op klaarde hj, dat het Op Tuniswasgemunt,
/
llzlAR)'
on,die zich in
nieuw een dweepziek medeljden in hetW es- en zjn broeder Karel '
d meester
ten.Ook Lodewj;k deed in 1244 in eenezware 1206 van het koningrjk Sardinië ha'
ziekte de gelofte om als kruisvaarder der- gem aakt, bevestigde hem in datvoornem en
waarts te trekken.Nadat hj zjne moedert0t en beloofde hulp.Het was nameljk zjne beregentes benoemd had,zeilde hj in Augustus doeling, aan den sultan van Egypte de be1248 met een leger van 40000 man,metzjne langrjkste hulpbron te ontrukken,deMiddelbroeders Roberten Kamelen metzt
jnegemalin landsche zee vrj te maken en door verovenaar Cyprus, vanwaar hj in het volgende ring van het rjke Tunis geld te verwerven
voorlaarnaarEgypte stevende,om doorver- voor zjne verdere onderneming. Nadat het
overing van dat land gemakkeljker meester Kruisleger op de kust van Afrika geland en
te kunnen bljven van Palaestina.Hj landde Carthago ingenomen was, maakte Lodewl
jk
den llden Junj 1249 te Damiate, versloeg zich gereed om Tunis te belegeren9doch in
het Mohammedaansche leger en veroverde de
stad,maar rukte eerstin November langs de

het Fransche leger ontstond eene besmette-

Nadathet leger der Kruisvaarders 2 maanden
verloren had m et het verleggen der stroombedding van de Njl, wees een Arabier aan
de bevelhebbers eene doorwaadbare plaats,

opvolger Philippe I11 sloot aanstonds vrede
metden koning van Tunisen keerdem ethet

ljke ziekte, die het grootste gedeelte der
Njl voorwaarts t0t aan Mansoera,waar pe manschappen en Op den 25sten Augustus 1270
vjand zich Op den anderen oever bevond. 00k den Koning deed bezwjken.Zjnzoonen
stoFeljk overschot zjns vaders naar Frankrjk terug.Lodewùk IX waseen fieren dap-

waarlangs eindeljk het grootste gedeelte der per vorst, doch besmet met de dweepzucht
van zjn tjd,hoewelhj tegenoverden Paus

Franschen den anderenoeverbereikte.Robert,
de broeder des Konings, snelde echter blindelings 10s op den reeds vlugtenden vjanden
werd m etzjjjqkrjgsmakkersgedood.Daardoor
zag Lodcwi
jk zich gonoodzaakt,om motzijno
verzwakte hootklmagt den terugtogt te aan-

veel standvastigheid aan den dag legde.In
weerwilvan de rampspoedigeKruistogten ont-

wikkelde zich onderzjn beheerde welvaart
van Frankrpk niot woinig. Iltj word in 1297
door Bonifaei'
as VLII heilig verklaard.
vaarden. Van alle zjden bestookt,kwam hj
Lodetvî
jk XI,die van 1461 tot1483 den
w eldra zoozeer in de engte,dathj zich den troon bekleedde.Hj wasdeoudste zoon van

jden April 1250 metzjne broeders Karelen Karel VII 6n Maço elzlAnjow,aanschouwde
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hetlevenslichtop den 3den Julj 1423entrad
reedsin 1436 in hethuweljkmetà
%aryaretka
tls Sa oilalld.Vanjongsattoondehjeenhard'
vochtig,heerschzuehtig?sluw enlaagkarakter:
hj vervolgde deraadslledenvanztjnvaderen
behandeldeAgnes Rorelop eeneverlbejeljke
wjze.Doorden misnoegdelladelliethjzich
in 1440 verleiden tot deelneming aan een
openbaren Opstand, bekend onder den naam
van Praguerie.D e Konillg zond hem hierop
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Voortsmaaktehj zich meestervanFrancheComté,Om datgewestvoor hertogin M aria)
die met den Kroonprinsin hethuweljk z0u
treden, in bewaring te nemen. Toen echter
M aria niet trouwde met den T-jarigen Dauphjn, maar met aartshertog M aœimiliaan,
greep hj naar de wapens)waarna den z3sten
December 1482 de Vrede van Arras gesloten
w erd. Volgens dezen zou M argaretha, eene

dochter van Maaqmiliaan, met den Dauphjn
in hetstrjdperk tegen de Zwitsers,waar hj (later Karel Y111) in den echt verbonden
zich dapper gedroeg.In 1451 trouwde hj op w orden en de graafschappen Bourgondië en
eigen gezag metdenegenjarige Cl
tarlotte'
t
lt
zz Artois als huweljksgoed medebrengen.Van

Savoye, om steun te hebben tegen hetllof. het hertogdom Bourgondië en van de steden
Zjne afpersingen in de Dauphinè,waarhj aalr de 8om me werd niet eensm elding ge-

a1s Kroonyrins met hetbestuurwasbelast, maakt. Voorts verwierf Lodewùk n0g eene
alsmede nleuwe zam enspanningen tegen den andere belangrjke bezitting dool*op listige
troon bewogen eindeljk den Koning,om zjn wjze Renatlts'
t
lt
zz
lAnjou graafvan Provence
zoon door eene bende soldaten gevangen te

en in naam koning van Xapels,te bewegen,

doen nemen.DeDauphjn nam dewjk naar den kinderloozen graaf Karelvan A tzizde (een
Brabant en verkeerde hierOnder dehoedevan aanhangervan Lodewl
jk)t0tertkenaam te beden hertog '
tan W t?'
l,r'
r.t/ozltïïF t0taan het over- noemen.Graat
'Kareloverleed i!l1481,en nu

ljden van zijn vader. Toen hem in 1461de nam Lodew'
qk de graafschappen Provenceen
kroon ten deel viel,vervolgde hj deraads- FOrcalquier,alsmede Anjou en Mainea1sverlieden zjns vaders en verdrukte den adel, vallen leengoederelzin beslag.V00r'toverige
vooral de l-luizen van Woffr-t/opt/ïF en Bre- bleef sedert die dagen 0ok de Dauphiné met
flgzle, en dit gaf aanleiding t0t eene zam en- dekroon van Frankrjkvereenigd.- Inzjne

rotting der aanzienljken (1a ligue du bien laatstelevensjaren had Lodewî
jkveelteljden
public),aan wier hoofd KareldeSJOVJ:,later vall kram pen) aanvallen van wgede en verhertog van Bourgondië,zieh plaatste.Hoewel schrikkeljke vrees voor den dood.Daar hj
Lodewqk een groot leger bjeenbragten ste- zich overal door w raakzuchtige belagers omden innam , zou hj tot
sh het Onderspitgedol- ringd waande?sloot hj zich op in de vesting
ven hebben,zoo hj zjne vjanden nietdoor Plessis-les-rl'ours, welke door ta1 van booglist had w eten te scheiden.Toen de oorlog schutters werd bewaakt en doorjzeren traweêr dreigde uit te barsten, omdat hj zjn liehekken en voetangels was omgeven.Zjn

broeder,den hertog vavtWez'ri,op onwettiye gezelschap bestond uit eenige oude dienaren
wjze Normandië ontnam , noodigde hj ln en zjn ljfarts Coetiert voor wien hj vaak

October 1468 Karel de J
s'
/t?f
zfe uitnaar Pé- van angst op de knieën viel. Toen geene geronne, om eene vreedzam e overeenkom stte neesm iddelen baat bragten, w endde hj zieh
sluiten.Als echter de Hertog zjne komstver- t0t de kwakzalvers en ontbood reliquieën uit
traagde,stookteLodewî
jkdeLuikenaarstegen alle landen. Overal plaatste hj spionnen,
hem op, maar w erd toen door Karelgevan- stelde ambtenaren aan en ontsloeg henjen
gen genom en en met hardheid behandeld. stratte allen d1e twjfel koesterden omtrent

Zoodra Lodewî
jk zieh wederop vrjevoeten zjne gezoudheid.Alen vermeldt,dat hj meer
bevond, vernietzwde hj de onderhandelingen dan 4000 personen - m eestal zonder vorm
metden hertog ran Wozfzyozztfï;,w elke t0tin

van procès - heeft doen ter dood brengen.

December 1472 voortduurden.In datjaartrad
Comines in dienst des Konings elz w erd het
voornaamste werktuig zjner staatkunde.TerwjlKarelde &olJ6 met Edward TF, koning
van Engeland, een verbond sloot t0t verovering van .
b,rankrjk, vereenigde zich Lodewî
jk metde Zwitsersen ltketllenattt
s.hert0g van Lotharingen. Ednard 1T.'-landde in
1475 met een leger in Frankrjk,doch daar

Intusschen had hj door onderdrukking van

de hertog ran Wpf
xr-f//z?tïif hem niet onder-

steunde, stemde hj den 29sten Augustus toe
vrede te sluitell? wanneer men hem 75000

den leenadel en begunstiging der burgers het

koninkljk gezag bevestigd en de orde in het
rjk gehandhaafd. Onder zjn bestuur klommen de belastingen van 2 t0tbjna 5millioen
livres. Alet den Paus zocht hj in goede verstandhouding te bljven.Als een begunstiger
der wetenstshappen gafbj uitbreiding aan de
bibliotheek,hervormdedeuniversiteitteParjs
en lokte Griekschegeleerden naarFrankrjk.
Ook riep hj eene regelmatige postdienstte
voorschjn, en men houdt hem voor den
schrjver van:rcent nouvellesnouvelles''en

kroonen en een jaargeld betaalde. Na dien
tjd vestigdeLodet
vj;k slecllts uitdeverteeen van den rRosier des guerres''.
Lodewnk X II, die van 1498 tot1515 den
blik op den strjd en den ondergang van zjn
erfvjand. Na den dood van Karelde 5'
fo?
xfe scheptervoerde.Deze,geborendenzistenJunj
(1477)poogde hj zie'
h zooveelslechtsmogeljk 1462, was een achterkleinzoon van Karel V
was van de Janden van diens erfdoehterM aro

en een zoon van denhertogran OZ.JeJZI.Senvan

t0e teeigenen.lljveroverdedeBourgondisehe M aeia van Cleq.
f. Volgens de begeerte van
steden in Picardië, Artois, Vlaanderen en Lodewqk X1 had hj opzetteljk eene zeer
Henegouwen,benevenshetgeheelehertogdom verwaarloosde opvoeding genoten en onderBourgondië als een opengevallen mansleen. scheidde zich reedsin zjneJeugddoorwille-
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keur en neiging t0tverkwisting.Onder Karel dan de Venetianen.Te midden van deze ver-

VIII streed hj met de zuster van dezen,
bragtdientengevolge 3Jaren doorindegevangenis. Toen hj na het overljden van Kareï
in 1498 als eerste prins van d,en bloede den
troon beklom !verbaasdehj allen doorzjne
zachtmoedigheld en regtvaardigheid.Hj ver-

wikkelingen overleed den 25sten M ei 1510 de

voudigen der regtsgedingen ln hevigen strjd
met de universiteiten te Parjs.T0tminister
koos hj George '
plzzAmboise,latercardinaal
en aartsbisschop van Rouen.Nadat hj van
Jeanne,dedochtervan Lodewl
jkXI,geseheiden was, huwde hj in 1499uitneiging en
staatkundedeschooneweduwevanzjnvôor-

liaanschegeesteltjken verschenen,en sloott0t
verdrjving der Franschen den 4den October

Anne de .& tw-#y,om hetvorsteljk gezag en

cardinaal ran z-loï,
se, en Lodewj;k moest
zelfzjne zaken regelen.Hj vernieuwdeden
l7den November 1510 teBloismetdenK eizer
de Ligue,en belegde in 1511 een concilie te

Pisa,om dePauseljkemagttebeperken;het

werd echter uitsluitend door Franschegeesteminderde de belastingenenverbeterdederegts- ljken bezocht.DePaus daarentegen opende
pleging,maarkwam 00k wepenshetvereen- een concilie in hetLateraan,waar alleen Ita-

1511 met Ikrdénand ran Arayon en met de

Venetianen eene Heilige Ligue,waarbj 00k
Rendrik Ffff van Engeland zich.voegde.Lo#e,
?
.
t
l# gafnu bevelaanzjnneef,denjeugdigen

Gaston deFoïz,hertogranF'
dzzlpfzr.
sen stadhouder van Milaan,m etde vereelligde Franschen
van deze en van zjn minister afhankeljk. en Duitschersdenveldtogtteopenen.DezeverA1s kieinzoon der Milanésche prinses Valen- overde Bologna,en sloeg de Venetianen bj
fle!de dochtervan den hertog Galeazzo F1- Brescia,alsmede in 1512 de Pauseljketroeganger, Anna van Wreftwwd,en maakte zich

cont%, maakte hj aanspraak op Milaan,wist pen bj Ravenna, doch sneuvelde in dezen
paus Aleœander FT,de Zwitsers,de Veneti- slag.Deze voorspoed van Lodewnk in Italië
anen en denhertogranScrtweaan zjnbelang wekte algem eenen schrik ,en hetgelukteden
te verbinden en zond in Augustus 1499 onder Paus,de Zwitsersen deKeizerljke troepen
aanvoering van den Italiaan Trimtlzio een afvallig te maken van Frankrjk.Bj de na-

leger over de Alpen,hetwelk zonder tegen- dering van een korps Zwitsers, op last 7an
stand teontmoeten denhertogLodewnkS/àrzl den Paus do0r M atthias zvc/zïlwer,cardinaalverdreef en Milaan in bezit nam. Toen de bisschop van Si
tten(Si0n)aangyvoerd,moesHertog in Januarj1500 m eteene bendeZwit- ten de verzwakte Franschen ln Junj 1712
t
e
r
ugkeer
de
,
ve
r
r
ade
r
sers
nam hj hem op
de wjk nemen over de Alpen,en Milaan
en liet hem te Tuoches werd door keizerMaœi
miliaan aan Sforga in
l
j
ke
wjz
e
ye
v
a
ng
e
n
in een akellgen kerker werpen,waar de 0n- leen gegeven.Lodewuk bevond zich thansin

gelukkige na verloop van 10 jaren stierf.
Daarna verbond hj zich metFerdinand'
twp
Aragon t0t verovering van het koningrjk
Napels,waarophjdesgeljksaansprakendeed

groote ongelegenheid,daardePaushem 00k

ln den ban deed.Hj verbond zich den 23sten
Maart 1513 met de Venetianen en zond 0p

nieuw een legernaarItalië,hetwelk hetge-

gelden. Het land werd doo1. Spaansche en heele gebied van Milaan, met uitzonderlng
Fransche troepen bezet, en de onttroonde van eenige vestingen,bezette;hetw erd echkoning Frederik begat'zich naar Frankrjk, ter reeds in Junj door S-forza en de Zwitserwaar hj zich met het landschap Anjou en sche troepen verdxeven.Intusschen was R enmeteen Jaargeld vergenoegde.Inmiddelsont- drik T'YTZ,koning van Engeland,m et45000
stond er tusschen de beideoverw innaarstw ist man in Frankrjk gevallen èn belegerde Teoverde verdeeling van den buit,en dietw ist rouenne, bjgestaan door een korps Nederwerd eerst in Odober 1505 bjgelegd,d00r- landers, onder aanvoering vandenK eizer.Lo-

dien Ikrdinand in het huweljk trad metGee- A'
l
nf/
,k zond aan deBondgenooten een zaâmde zbiz,de dochter van Lodewl
jk's geraapt leger onder bevelvan Longuerille te
zuster,waarbj de bepaling werd vastgesteld, gemoet,hetwelk den 17denAugustus1517bj
dat de kinderen uitdezen echtlpapelszouden

Guinegate geslagen werd. Omdat de Fran-

bezitten.Intusschen hadLodewnk00kdegunst schen m eer gebruik m aakten van de sporen,
weten te winnen van den Roomsch-koning dan van de wapens, heeft men aan dat geMaœimiliaanj opperleenheer van Milaan,met vechtden naam gegeven van rlaJournée des
wiens zoon, aartshertog PkLlipp%,s, hj een éperons (hetyporengevechtl''.Tevensdeed een
verdrag sloot,volgenshetwelklaatstgenoemde m agtig leger van Zw itsers en D uitschers
ptpl W '
lirtemberg een inval
zjne oudstedochter Clandiat0tvrouw nemen onder hertog Ulrloh '
en Bretagnea1shuweljksgiftontvangen zou. in Bourgondiëen belegerde Djon.Intusschen
De Standen te Blois echter verklaarden dit qelukte hetLat
rsmo%tilletdiezich in devesverdrag in 1506 onwettig,waarna de Koning tlng bevond,de Zwitsers door geld en belofzjne dochter verloofde aan zjn neef, den ten om te koopen,zoodathun legerverliey.
hertog ran al.
pt
psf/z
zle,laterFrans1.Om paus O0k van zjne overigevjandenwistLodewùk
Jwlius en keizer M aœimillaan aan zich te ver- zich door zjne behendigheid in het onderbinden,voegde Lodelvj;k zich bj de Ligue handelen te ontslaan.Hj stelde den nieuwen
van Cambray,tottuchtiging van Venetië ge- paus Leo X tevreden door de vereenigingvan
sloten. Intusschen scheidde zich de Paus af het concilie van Pisa metdat van Lateraan,
van de Ligue,nadat hj zjnesteden terug- en koning FerdLnand van Arayon door afte
gekregen had,en zocht 00k de andere bond- zi
en van zjne aanspraken 0q Napels.Nadat

genooten t0t het volgen van zjn voorbeeld te htiin Maart1514 metdenKelzereenwapenbewegen,omdathjdeFranschenmeervreesde stilstandgeslotenhad,bragthjdenTdenAugus-
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tus met Eentkik VIII den vrede t0t stand

verwûrven en besloot deze, Conelniten valte
brengen.MetvoorkennisdesKoningswerdConelnidan 00k den14denApril1617doodgeschoten
en de Koningin-Moederia hechtenisgenomen.
De adel keerde na deze paleis-omwenteling
van H endrik V11I,zoodatdezemagtigevorst naarhet Hofterugjmaarvonden den invloed
hem nietlangerdwarsboomde met betrekking van den nieuwen gunsteling,de Zvyzl6d,die
t0tzjne plannen omtrentItalië.Hj overleed t0t pair en hertog benoem d werdj z0o 0nechter slechts 12 w eken na de bruiloft,op drageljk,datvelen zich naarhetHofderte
den lsten Januarj 1515,terwjlhj zich ge- Angerstoevende Koningin-Moederbegaven en
reed maakte om Milaan teheroveren.Inweer- zich gereed maakten t0teen oorlog;doch de

d00r hem Doornik (Tournay)aftestaan en
een millioen kroonen tebetalen.Toen hjden
9denJanuarj 1513zjnegemalinverlorenhad,
huwde hj kortdaarna metM aria,de zuster

wil van zjne rampspoedige Ondernemingen Koning,aan hethoofd vanzjn legerjdwong
was hj zeer bemind bj het volk en werd de misnoegden t0tonderwerping.Daaropoverwegens zjn jver,om de ellendezjner0n- stroomde hj, op aansporing van de& yl:#,

derdanen te lenigen, de vader des volks ge. het landschap Be'arn,meestd00rProtestanten
naamd. om geene nieuwe belastingen in te bevolkt, en vernietigde de privilegiën van
voeren,steldehjintusschenburgerljkebedie- dit gewest. De Protestanten stonden om die
ningen voorgeld verkrjgbaar,- 'tgeenn0g reden op t0t een godsdienst-oorlog, waarin

ergerwas.Hj werd opgevolgd doorFrans1. zj bjna alle versterkteplaatsen verloren,Zotf-'
i/k XIII, dievan 1610 t0t1646 re- een oorlog, die in November 1622 eindigde.
geerde.Hj waseen zoon vanHendrikIF en Na den dood van de.é'Myzle:,kwam Roltelieu
M arLa (?,5Mediâ,kwam terwerelddenzisten (latercardinaal-hertog de)aan het roer.Deze
September 1601 en beklom na het vermoor- schrandere staatsman schoofspoedigden zwakden van zjn vader op flen 14den Mei1610 ken Koning ter zjde, maakte als minister
den troon.Zjnemoeder!dietegeljk methet zich van het staatsgezag meester en gafaan
voogdjschap 0ok de rege
'ringaanvaardde,liet hetregéringsbeleid eene bepaalde rigting.V01het staatkundig stelselvan haren gemaal va- genszjn stelsel,hetwelkdealleenheerschappj

renj verbond zich met Spanje en verloofde van Lodewl
jk XIF voorbereidde, moesten

den Koning met de infante Anna en hare door onderwerping van den adel,van de Pr0dochter metden prins r@n x#.t
:flriô'
.Zulk eene testanten en van het Parlement alle beper-

gedragsljn, strjdig met de belangen van kingen van het Koninkljk gezag worden verFrankrjk,wekte de bezorgdheid derHuge- nietigd. Met betrekking t0t het buitenland
noten en rnaakte haar a1s vreemdelinge ge- trachtte Frankrjk de vernedering te bewer-

haat.De prinsen en edelen,die zich van het ken van het Huis Habsburg. op aandringen
bewind zagen uitgesloten, verlieten het H0f van den minister werden reeds in den winter
en maakien zich onderhetvoorwendselvan Van 1624 de Spanjaarden uitValtellinoverstaatsbelangten strtldegereed.NadathetH0f dreveny en deze sleutel van ftalië kwam in
den 5den Mei 1614 te St. Menehould vrede handen der inwoners van Graauwbunderland.
had gesloten metden adel,bevestigde de K0- De Protestanten maakten van deze verwikningbj zjnemeerderjariqverklaringhetEdict keling gebruik en grepen,doorde stad Larovan Nantes en belegdeln OctoberdeRjks- chelle te hulp geroepen, naar de &vapens..
vergadering,waarop alle zwarigheden zouden De hertog de &pl5i:: vernietigde de lloninkworden uit den weg geruimd.Inmiddels wist ljkevloot,en deWplcl verzameldedestrjdhet Hof de werkzaam heid der Standen te krachtderProtestanten inLanguedoe.H oewel
verlammen en ontbond hen voor altjd,toen de maarsehalk d6 M ontmorency in September
zj het geldeljk beheerder Koningin-Moeder 1625 de overw inning behaalde op de m annen
wilden onderzoeken. De aanzienljken waren van Larochelle,sloothetH0ftoch voorloopig

er vooral over gebelgd, dat de Florentjn vredeop den 25stenFebruarj 1626.DeKoning
Concini, door M aria tot markies d'Anere riep in December1626deNotabelen bjeenen
en tot veldmaarschalk verheven,eene onbe- verkreeg daardoordemidtlelent0thetuitrusten
perkte heerschappj voerde over den Staaten vaa eene vloot en van een aanzienljk leger
hetH of.Rendrik 11,prins van & l#J,verliet te lande.Terwjlvoorts hetgrooteEngelsche
om die reden de hoofdstad, Om w eder troe- eskader, ter hulp der Protestanten uitgezonpen bjeente brengen.Daar0ok de Hugeno- den,wegens de onbekwaam heid van den herten zich aan de zjdedermisnoegden schaar- t0g ran ./lcllïptgâ.t:- w erkeloos bleefjopende
den, poogde het Hof, nadat de K oning den Lodewùkin oetober1627in persoon debele2ssten November 1615 te Bordeaux metAnna

gering van Larochelle. De ongelukkige stad

van Oodfesrz
l
jk in hethuweljk wasgetreden,
.
de partjen door het Verdrag van Loudun
(4 Mei 1616) te bevredigen.Niettemin bleef
het Hof het tooneel van zamenrottingen,die
een kankerwaren voorhetoyenbaarbeheer.

moest zich eindeljk den 28sten October 1628

overgeven. Z0o verloren de Protestanten hun
laatste bolwerk en waren overgeleverd aan
de genade van het Hof, dat hun evenwel

vrje godsdienstoefeningveroorloofde.- Door

Op den lsten September 1616 lletConeinizelfs hetoverljdenvan Vincent11uithetHuisGonden prins ran Condl in de Bastille opsluiten zcg. was inmiddels in 1621 het hertogdom
en voerde hierdoor zich zelven en zjne be- Mantua opengevallen, en 00k een Fransch
sehermster, de Koningin-Moeder,ten toppunt leenman,de hertog '
pc,gzNevers,maaktedaarop
Van magt.Intusschen had een edelman de aanspraak. Daar echter de Keizerj opgerokLuynes genaamd,de vriendschap desKonlngs kend door Spanle, weigerde hem daarmede
X.
8

11i

LODEW IJK.

te beleenen,trok Lodewj;kin Februarj 1629 Met de bedoeling om zich van den linker
met een aanzienljk leger over de Alpen, oever van de Rjn meester te makenjsloot
bragt den Keizer de nederlaag t0e, nam Lodet
cqkden 26stenOctober1635een verbond
Alantua ten behoeve van zgn vazalin bezit met hertog Bernhard,dien hj ondersteunen
en zorgde dat deze hierin bevestigd w erd. zou bj het veroveren van den Elzas.Toen
Bi
j die gelegenheid bleven 2 belangrjke ves- echterdehertogdooreenvoorspoedigen strjd
tingen, Casale in Mantua en Pignerolin Sa- nagenoeg zjn oogmerk bereikthad,onthield
voye, in handen der Franschen.Hoewelnu Lodewl
jk hem de toegezegde hulp en maakte
Lodewl
jk aldien voorspoed aan Roltelieuver- van den welligt door hem bevorderden dood
sehuldigd was, koesterde hj Jegens dezen van Ber'nhard gebruik, om terstond de door
ministertoeh eenheimeljkenhaatenbleefniet dezen veroverde landen in bezit te nemen.
jk aan
ontoegankeljk voor de inblazingen van zjne Niet minder vûorspoed genoot Lodetol
gunstelingen,van de Koningin-Moederenvan de grenzen van Spanje.Terwjlin 1614 de
zjn broederen vermoedeljkenopvolger,Gas- oproerige Catalonikszich aan Frankjk over-

ton! hertog ran Orlelzl.
s; doch de minister gaven, bemagtigde een Fransch leger het
bezlgde de tegen hem gerigte aanslagen ten graafschap Roussillon. Riclteléeu overleed te
verdervezjnervtjandekl,daarhj den achter- m idden vanoverw inningenenzam enzweringen
dochtigen K oning voorhield, dat men hem op den 4den December 1642 en w erd door
van den troon wilde stooten. 1n Februarj M azarin vervangen. De Koning stierf den
1631 verliet de hertog van Orleansm etvele 14denMei1643.Hj lieteen volk achter dat
edelen het H0f) om dooropstand deverwj- di
ep gebogen jing onder afpersing en dwindering van den minister te bewerken. H et gelandj,terwll de adel nog magtig genoeg
Parlement weigerde,de misnoegden voorma- was,om de oproerigheden der Fronde teverJesteitsschenners te verklaren, en Rieheliew oorzaken.Lodewqk waszwak van ligchaam ,
maakte van deze gelegenheid gebruik om den beslaiteloosj somber, achterdochtig en men-

Koning aan tesporen,hetParlement()lleene schenschuw ; ongaarne verleende hj genade.
onbesehofte wjze te dreigen en aan dltlig- Tochhad hjeengoedoordeelenonderscheidde

chaam het regt te ontnemen van initiatief. zich in den 00r10g door koelbloedige dapperIntusschen verzamelde de hertog ran Orleans, heid. Zjne gemalin schonk hem, na eene
door het Hof uit Lotharingen verdreven,in huweljksvereeniging van 23Jaren,een zoon,
de Nederlanden een korps Spanjaarden en die hem a1s Lodetoj;k XIF opvolgde, en
deed daarmede een invalin Frankrjk,saaar daarna Pltill
k
pped'Orllans,den stamvader van
Averd den lsten Septeraber 1632 door den hetJongere huis van Orleans.
maarschalk Seltombery bj Castelnaudary geLodet
oùk XITr, regérende van 1643 t0t
slagen. Omdat hertog Karelvan ZpfF
zldzwdzl 1715. Hj waseen zoon van den voorgaande
zzl,
s meermalen onder- en van Anna '
pczlOostenruk en werd geboren
den hertog van Orldt
steund had! maakte Lodewi
jk illhetnajaar den 5den September 1638.Bj hetoverljden
van 1633 zlch m eester van geheelLotharin- zjn vaderstrad zjnemoederop alsregentes
gen en hield voorloopig het land in bezit. en benoem de M azarin totminister.In weerReeds lang had het Fransche Hofde Neder- wi1 van den voorspoed der Fransche wapens
landerstegen deSpanjaardenenGustaafH.
#o(/' tegen Spanje en Oostenrjk konden de waartegen den Keizer geholpen, doch thans:na digheidsbekleeders den glans der kroon niet
hetherstellen der binnenlandsche rust,haalde even goed handhaven alsonder den overleden
Richelieu den Koning over om openljk deel Koning.Reedsgedurendede onderhandelingen
te nemen aan den Dertigjarigen 0o1
*l0g.De van den M unsterschen Vrede ontstond door
Spaansch-oostenrjksche troepen baddenPhi- den adel, verbonden m et het Parlement en

lipsburg, door de Protestanten aan Frankrjk

ondersteund door Spanje, de beweging der

overgeleverd,in bezit genom en en den Keur- Fronde (zi
e aldaar), Felke eerst met de
een den Pyrenéschen
vorst van Trier,die zich onder de hoedevan onderwerping van Cond'

Frankrjk had geplaatst, aangetast,- uit- Vrede (1659) een einde nam.Het voordeel,

m untende voorw endselen voor een oorlog.D e hetwelkFrankrjk hierdoorverkreeg,washet
m aarschalken Cltatillon en Brezl bezorgden huweljk (9 Junj 1660)van Lodewfk metde
aan den prins van Orlzl
p> in de Nederlanden Ongevoelige, bekrompane infante Maro TAe-

een sterk leger,en aan deRjn verbond zich resia,eene dochtervan Pltilèp'
isIV.In die
de cardinaal Laralette met hertog B ernard dagen wektedeJongeKoning,diezjntjdaan
OJ4

vrouwen en feesten besteeddeen eene gebrekkige opvoeding had ontvangen,geene groote
vcrwachtingen.Eerst toen M aarin den 9den

ljke soldaten onder Gallasbj Breisach Over
de Rjn,rukten voorwaarts naar FrancheComté en dwongen Condê de belegering van
Dole op te breken)terwjldeSpanjaarden,uit
de Nederlanden oprukltend,in Picardië vielen
en de Bejersche generaal ron Foz'
fFz met
moord en brand de nabjbeidvan Parjsbereikte.Niettemin mislukte hetplan,den O0rl0gnaarhd hartvanFrankrjkteverplaatsen.

het roer van staat in handen en werd met
meer dan gewone geestkracht de schepper
van een staatkundig stelsel, dat een hoogst
noodlodigen invloed Oefende op den toestand

Saksen-Wdi-tzr. Die twee legers konden
echter in den veldtogtvan 1635wegensziekte
en gebrek aan levensmiddelen welnig uitrigten.Daarentegen trokken in 1636 de Keizer-

Maart 1661 overleed, nam hj plotseljk zelf

van Frankrjk en van geheelEuropa.lljwas
van nattzur een dwingeland en koesterde een
volkomen haat tegen elk gezag buiten hem.

Reeds in 1655 verscheen hj metrjstevels
en eene karwats in de hand in deParlementa-
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vergadering, om aan zjn voogd de les te en liet het bezetten daarvan over aan den
lezen, en toen hj zich aan het hoofd der hertog v@n Zzsze-lpfxr.g.Tegeljkertjd moest
zaken ylaatste, verwierp hj alle regten en eene door Colbert uitgeruste vloot, met de
privileglën en vestigde zjne heerschappj 01) Engelsche vereenigd,de N ederlandsche Onder

de beruchte syreuk: nlu'
é'
tat c'
est m01 de S'lwfdrbestrjden.HetvolgendeJaarbragt
(De Staat ben 1k)''. Daarmede verbond hj hj nieuwe troepen naar hettooneelvan den
eerlang de overtuiging van zjne goddeljke oorlog en deed Vanban Maastrichtbeleqeren.
verhevenheid als persoon en als Koning.Z0n- De AlgemeeneStatenverbondenzich ihmlddels
der uitte munten doorverstand,zondergeest- met Spanje en met den Keizer,en 00k het
drift of gemoed, bezat hj niettemin een in- Duitsche rjk voegdezich hierbj,omdateen
drukwekkend voorkomen, eene natuurljke Fransch leger aan de Rjn hetaartsbisdom
waardigheid en voorkomendheid,alsm edeveel rrierovervallen en de10 Rjkssteden in den
z
ja
va
em
renbjvolharding.lletvolkwashem behulp- Elzas ingenomen had.Lodewjikrukte in het
het volbrengen zjnerplannen.De voorjaarvan 1674zjnevjandenmet3 groote
godsdienst- en burgeroorlogen hadden een al- legers te gemoet. Met het eene bezette hj
gemeen verlangen naar vrede gewekt,maar

zelf Franche.comté, - het tweede onder

00kvelekrachten desgeesteswakkerqeschud. Condétrok naardeNederlandenen zegepraalde

Lodewl
jk maaktedaarvangebruikom zpntroon bj Senef, - en het derde onder T-enne
met magten glanste omringen.Hj vond in rukte naar de Pfalz en sloeg hetKeizerljke
Colbert een man, die met groot talent het leger, alsm ede den K eurvorst van Brandenbinnenlandsch bestuur regelde,dehuishouding burg bj Miihlhausen en Ti
irkheim.Na eene
van Staat in orde bragt,njverheid,handel korte tusschenpoos, door den dood van Tken scheepvaart bevorderde en evenzeer de renne en hetOntslag van Condlveroorzaakt,
welvaart der natie als het bedrag van 'sK0- verscheen Lodewi;klnhetbeginvan 1676met
nings geldmiddelen deed klimmen.O0k deed versterkingen in de Nederlanden en veroverde
hj académipn verrjzen en eene reeks van m et den hertog van Orleans vele plaatsen,
dichters, kunstenaars en geleerden te v00r- terwjl Iul
uembourg de Breisgau op eeneonschjn treden,die op den volksgeestwerkten menscheljke wijze verwoestte en den prins
en vooralden luister van hetHofverhoogden. van Oranjebj Mont
-casselhetonderspitdeed
Daarentegen had 'sKonings despotismus een delven. A1 het land tusschen de Saar, de
noodlottiqen invloed op het volksonderwjs Moezelen de Rjn wasop bevelvan Loltrois
en de elgenljke wetenschap. De Fransche en van den Koningin eenewoestenj veranscholen konden en mpgten geen schrjverleve- derd.Eindeljk toonde Lodewijk,wegenshet
ren,die de authentieke stukken envlugschrif- verzet van Engelandt zich bereid om een
ten van het H0fvervaardigde;deK oning be- eindete maken aan dezen vertbejeljken 00rdiende zich daartoe van Duitschers.Terwjl l0g.Na langdtlrige onderhandelingen sloothj
nu ColbertdehulpbronnenderwelvaartOpende, in den l00p van 1678 den Vrede van Njmeschiep Louvois (zie aldaar)een nieuw leger, genenverkreegvandeAlgemeeneStatenonderhetw elk den Koning gelegenheid zou geven, scheidene vestingen en van Spanje geheel
om lauweren te behalen in den Oorlog.
Franche Comté.Aan den Keizergafhj PhiReeds had Lodew%
jk zich in den strjd over lipsburg teruy, maarontving daarvoorFreide étiquette hoogmoedig gedragen tegenover burg en behleld, t0t verbazing der RjksSpanje en den Paus,en toen Phili
pp'
usIV standen, stilzwjgend de veroverde landen in

overleden was, maakte hj als sehoonzoon, den Elzas. Nadat hj de 10 steden en de
onder voorwendselvan hetregtvan devolutie Rjks-ridderschap gedwongen had, hem te
en steunende op zjn leger,aanspxaak op een huldigen, stichtte hj te Metz, Breisach en
gedeelte der Spaansche Nederlanden.In Mei Besançon de beruchte Réunie-kamers.jDeze
1667 trok hj, vergezeld door Tnrenne,met regtbanken,waarbjdebetrekkingenvanaaneen talrjk leger over de grenzen,veroverde klager,getuige,regteren vonnisvoltrekkerin
ondersc,heidene steden en gedurende den win- denzelfden persoon vereenigd waren,moesten
ter geheel Franche Comté,en zou zich van hem het bezit bezorgen van alle dorpen,disde geheele Nederlanden hebben meester ge- tricten en graafschappen, die hi
j veroverd

maakt, zoo hj niet door de Triple-Alliantie had. De bezitters nameltjk werden gedaagd
(AlgemeeneStaten,EngelandenZweden)ware weyens weigering der huldiging en hunne
gestuit. Intusschen liet de vrede, den zden bezlttingen verbeurd verklaard a1s vervallen
M ei1668 te Aken gesloten,een aantal grens- leenen.Dienzelfden maatregelnam hj aan de
vestingen in zjne handen. Lodewj;k zwoer Nederlandsche grenzen. Eindeljk verbonden
wraak aau de Algemeene Statenenzochtdeze zich de AlgemeeneStaten,SpanjeendeKeizer
van hunne bondgenooten te berooven.Hj en bragten den 15den Augusttls1684 te Njverzekerde zich door reld van demedewer- megen eene Qo-larige wapenschorsing t0t
king van KarelfT,konlng van Engeland,en stand,waarbj hj beloofde,deRéunie-kamers
slootverbindtenissen metde D uitsche Vorsten op te heFen.Begeerig naarkrjgsroem,zond
en in 1672 zelfs met keizer Leopold.Nadat Lodewj;k in 1681 eene Fransche vloot naar
hj in 1670 aan denbondgenootderAlgemeene de M iddellandslthe Zee, die onder bevelvan

Staten, aan KavelIT'
r,hertog van Lotharin- D'tbqMesne Tripolis en in 1684 Algiersbombargen, hetland ontrukt had,vielhj in 1672 deerde.Omdatde Genuézen aan de zeeroovers
m:t Condl en Turenhe in de Nederlanden, munitie verkoe'
ht hadden, ontving de adm iveroverde in zesweken de helftdergewesten raal bevel om ook Genua in ase'h te teggen:
8*
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'tgeen echter Tverd opgeheven,toen de Doge
naar Versailles reisde en aldaarden K oning
knielend o1u vergifenis smeekte.

Lodewi;k bevond zich nu ten toppuntvan
roem.Hj werd door geheel Europa alsde
magtigste vorst gevreesd en had zjn volk

niet zoozeer een godsdienstig of leerstellig

dweeper,maar werd ongetwjfeld geleid door
het denkbeeld, om eenheid en gehoorzaamheid van zjne onderdanen te elschen,zelfs
met betrekking t0t hun geloof.Na den dood
van Colbert (1683) namen zelfsde rdragonnades'' een aanvang, nameljk de inlegering

doûr onderdrukking,sehranderheiden Oorlogsroem gewend aan eerbiedige bew ondering en van m ilitairen m et het doel om de Protesslaafsehe gehoorzaamheid.Alle staatkundigle- tanten t0t bekeering te dwingen.Nadat men

ven werd bj de natieuitgedoofd.Onderzjne
regéring werden nooit rjksstanden, notabelen of zelt
b (metuitzondering van die van
Bretagne) provinciale Staten bjeengeroepen.
De adel, aan het H0f verbonden ofbj het
legeringeljfd,verloorallen lusten geschikt-

den Koning had wjs gemaakt,dat zjne

had nooiteen eerstenminister.Deburgerljke
regtspleging bleefbj voortduring mank gaan
aan de berispeljkste misbruiken,omdat zj
enkelten behoeve des volksbestond;daarentegen vestigde de Koning zjne aandachtop

kerkeljke bedieningen zoolang zj onvervuld

soldaten alle ketters t0t den schoot der R.
Katholieke Kerk hadden terllggebragt, hief

hj in 1685 het Edid van Nantes0p.Deze

maatregel, verbonden met bloedige strafen,
wekte ontsteltenisen ellende.HoewelLourois
heid Om als staatkundige magt op te treden. de grenzen deed bezetten, vlood meer dan
De stedeljke besturen zells mogten hunne een half m illioen burgers uit het land. In
ambtenaren niet langer kiezen;deze werden weerwilvan zjn uitwendigen godsdienstjver
door hetHofgezonden.Deprovinciënwerden, beschouwde Lodewî
jk deKerk enkelalseen
alsof het z00 behoorde, beheerd door inten- stetlnpilaar va'
n zjn staatkundig gezag; dit
danten, die aan de ministers onderw orpen bleek uitzjn gedragJegens den Pausen de
waren, en laatstgenoemden ontvingen hunne geesteljkheid.Reedsin 1675eigendehjzich
bevelen regtstreeksvandenKoning.Lodewnk de regalia t0e Of de inkom sten der hooge
waren,en toen de Pauszulksnietgedoogde,

riep hj in 1682deFranschegeesteljken bjeen t0teen concilie,waaropuitgem aaktwerd,
dat de magt van den Paus alleen betrekking
had Op geloofszaken en daarenboven afhanke-

het wetboek van strafregt en deed hierin
bloedige bepalingenopnemen.W ildedeKoning ljk was van de besluiten derconciliën.Geinvloed oefenen op de regtspraak, dan be- durende den daaropvolgenden strjd metJzz-

us XI over hetongerjmdeasylregt'van
noemde hj qecommitteerderegterso1'onttrok noeenti'

de beschuldlgden aan den bevoegden regter den Fransehen gezant te Rome,maaktehj
door lettres de cachet, wier aantalt0t 0m- zich zelt'
s tjdeljk meester van Avignon en

streeks 9000 klom.Hj meende zelfs,naar de gafhuisarrest aan den Pauseljl
ken nuntius.
wjze der Aziatische dwingelandj,het regt Naauweljks wasdezetwistmetden Paus
van beschikking te bezitten over alle parti- geëindigd, toen deaanmatiging van Lodewî
jk
culiereeigendommeninzjnrjkenbeschouwde een nieuwen Europésehen 00:l0g deed onthet a1s eene genadige gunst, zoo hj ze in staan. Keurvorst Karel 'tllzz deT-/kîz was in
handen liet der w ettige eigenaars.Hetm id- Mei1685 overleden en had zjne zuster,Elidelpunt van het staatkundig leven was der- zcùd//z Cltarlotte van OrJ:czl.
:, tot erfkename
halve volgens dit stelsel het H of.Hier vereenigde zich alde luister des lands,om den
luister des heerschers te verhoogen!- hier
llverst en
sprak m en de.Fransche taalhet zt
werden alleuitwendigevormen metdelneeste
naauwgezetheid in aeht genomen.De hoofd-

benoemd van zjneroerendegoederen.Opaan-

gafhem gelegenheid om zich gedurig genadig
te betoonen. Doch reeds in het midden van
zjn regéringstjdperk ontstond 0r e0n0 Verlamming in dat grootsche w ezen, hetwelk
voor een geheelvolk wilde denken,handelen
en genieten, en eene bederfbrengende ver-

helm Eyon ron F'A dfezdldr.g tot keurvorst van
Keulen gekozen werd.Toen ditmislukte,be-

dringen des Konings moest de Hertogln, in

strjd met het Duitsehe regt, de uitlevering

vragen van alle allodiale landen der nalaten-

schap. Zoowel deze handelwjze als nog andere krenkingen bewogen de aanzienljkste
zaak was er de étiquette,doorLodewj;k op standen en den Keizer in Julj 1686 t0t een
zeer overdrevene wjze uitgebreid en gehand- verbond te Augsburg. Tot handhaving van
haafd. Zj was eene eeredienst,welkeieder zjn invloed in Duitschland poogde daarentejk tebewerken?datcardinaalW iloogenblik aan den monarch werd gewtjd en gen Lodewî

zette hj Bonn en deed in September 1688
een inval in de Pfalz,Baden,W iirtem berg

en Trier.Tevens verklaarde hj den oorlog

aan de Generale Staten onder voorwendsel,

lamming van geheelFrankrjk wasdaarvan dat de Republiek had m edegewerktt0tverhet gevolg. Het moge eene ligchameljke of heKng van den prins van OrJZIJ':Op den Britzedeljke uitputting geweest zjn, zeker is schen troon. In den aanvang van 1689, z00het, dat de groote heerscher een verliefde dra de Rjksarmeeoprukte,veranderden nu
dweeper werd door zjne maîtres,de mar- de Fransche troepen de Beneden-pfalz en
kiezin de .
r clfezlozl, met wie hj in 1685 aangrenzende landen door m oord en brand in
zelfs ixl het geheim huwde.De invloed van eene woestenj. Dit verschrikkeljk feitbragt
deze vrouw ,die op hare beurtbestuurdwerd eindeljk,vooraldoordeonvermoeidepogingen
door de geestelgkheid van het Hofen door van den stadhouder Willem 1II,den paladjn
de Jezuïeten, openbaarde zich aldadeljk in van Europa'
s vrjheid tegenover Frankrjks
hing)eenealliantiet0tstandderzeede vervolging der Hugenoten.DeKoningwas overheerse,
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mogendheden met den Keizer en hetDuitsche regeling, dat het volk steedsbespied en beRjk.Lodel
mjk zond L'
uœembonry meteen tal- waakt werd.Zachtmoedige regterswierp men
rjk leger naar de Nederlanden; deze sloeg in de Bastille,en de invloed van de X tzlfede Bondgenooten bj Fleurus,terwtjl Catinat non openbaarde zich op gedurig noodlottiger

Savoye veroverde Den loden Julj behaalde wjze. Zj verhief hare handlangers en gun-

zelfs de admiraal Tourvilleeene overwinning stelingen t0t ministersen generaals,deedhare
op de vereenigde Britsche en Nederlandsche beslissing gelden in den staatsraad en hervlootop dehoogtevan Dieppe,zoodatdeFran- sehiep het H0fin eentooneelvanht
lichelarj
schen korten tjd desgeljksde overhandhad- en dweepzieke bekrompenheid. ln weerwil
den op zee. O0k in de volgende Jaren bleef vakl de ellende desvolkshield de K oning in
de voorspoed aan de zjdevan Lodetvî
jk,die September 1698 een sc,hitterend kamp t:C0min 1692 in persoon Namen belegerde,waarca piègne en maakte zich gereed t0t nieuwe
Luœembouçy den slag bj Steenkexken w0n; ondernemingen.
steedsechterbleefW illem volhardeninhetstreAlle Moqendheden zagen meteenezekere
ven naarzjndoel.Opden29stenMeiwerdtrou- spanning ult naar den dood van den kinderwensde Fransche vloot,die eene poging deed loozen koning Karel11,koning van Spanje,
om den pretendentJacobffopdeBritschekust en hadden zich gehaastvrede te sluiten,om
aanwaltezetten,doorRussellen Almondebj voor die gebeurtenis hare krachten te bow a-

La Hogue bjna.geheelveruield.T00nvoortsde ren.Lodewqk had reedslang tekennengegehertog van Stzrotf/: een invaldeed in de Dau- ven,dat hj van wege ztjnein 1683 Overlephiné,deed Lodewqk het voorstelom vrede dene gemalin?een dochter van Pltilippns IV
te sluiten, hoewel inmiddels de strjd werd en eene zuster van Karel 11,zi
jne aanspravoortgezet.In de tweede helft van 1693 ver-

ken tegenoverdievanhetHuisXabsbury zou

woestte Loryes de Duitsehe Rjngewesten;
Boullerstrol
tdoordeNederlanden,enLl
uemsovr.g behaalde den 29sten Julj eenebelangrjke overwinning bj Neerwinden.Tntusschen
YFaren de ht
llpmiddelen van Lodews
,k zoodaj
nig uitgeput? dat hj in 1694 en 1695 zich
naauweljks In hetOpen veld vertoonen k0n;
zjne genexaals vergenoegden zich methetin

doen gelden;zelfssloothj van 1698af,n9g
bj het leven van Karel ff,Onderscheidene

verdragen omtrent de verdeeling der Spaansche monarehie, w aarin 00k aan den voornaamsten pretendent, den zoon van keizer
Leopold, den lateren keizer Karel V1!een
deel w as toegewezen. Intussehen bleek het

bj het sterven van Karel 11 (1 November

asch leggen van steden. Na ecne herhaalde 1700), dat deze bj ui
terstewilsbeschikking
poging, om den bovengem elden Pretendent had bepaald, dat Philippus 17r, de tweede

met eene aanzienljke magt op dekustvan kleinzoon van Lodewî
jk,degeheeleSpaansche

Schotland aan wal te zetten,wreekten zich monarchie zou bekomen. D e Keizer opende
de Engelschen door Calais te beschieten en terstond in 1701 den oorlog ilzTtalië en w elde Fransche kust te verw oesten.In 1697 ge- dra verklaarden 0ok de Zeemogendheden en

lukte het Lodewi
jk ten laatste?den hertog het Duitsche rtjk den oorlog aan Frankrjk.
Het uitbarsten van den strtjd werd n0g bespoedigd doordien Lodewl
jk den pretendent

van Saroye t0t bondgenoot te bekom en,en in
dezelfde m aand veroverde de hertûg 01111TQzldôme Barcelona. Deze behaalde voordeelen
maakten het slqiten van den Vrede van Rjswjk gemakkeljk.Volgens een verdrag met
de Algameene Staten van 20 September 1697
verbonden beide partjen zich totteruggave

van 't geen zj veroverd hadden, en eene
dergeljke overeenkomst kwam t0t stand met
Engeland en Spanle.Aan hetHuisOostenrqk
stond Lodewl
jk Freiburg en Breisachat';maar

Jacob I1I als regtmatigen bezitter van den
Engelschen troon erkende en daardoorde En-

jelschen in hetharnasjoeg.Slechtsdoorgroote
lnspanning k0n de Kflning ditmaaleen v01doend leger in htat veld brengen. Naar de

Nederlandenzond hjdenmaarschalkBoujlersj
en tegenover dezen stond M arlboeouglta1sbe-

velhebber der vjandelgke hoofdmagt.InItalië

stond de zwakkemaarsehalk de T'slldroi,later
de hertog Ean Vendôme tegenover prinsE ltyebeperkende bepalingen zjne landen.O0k aan zdï'?x.svan ksWpoyd.Tn het begin van 1703 rukte
hetDuitsche Rjk zou de verlangdeteruggave Villœrs door het Schwarzwald en hetKinziggeschieclen, doch Straatsburg m et alwat Op dalvoorwaarts totaan Duttlingen,vereenigde
den linker oever van de Rjn t0tdiestad be- zich hier m et den bondgenootdes Konings,

llet H uis Lotharingen herkreeg slechts Onder

hoorde, bleef in handen van Frankrjk.Z0o de Keurvorst van Bejeren, en trok wjders

ging de Elzas voor D uitschland verloren,om naal
'Tyrol om zich naarTtaliëtebegeven.
eerst in 1871 daaraan weder te worden toe. D e verllezen der Franscben in de Nederlan-

gevoegd.Aldie voordeelenwasLodemj;kver- den verjdelden ditstouteplan.In December
schuldigd aan zjne behendige wjze van 1703 zeide voorts de hertog van Saroyehet
onderhandelen; doch de zegenxjke gevol- bondgenootschap op, zoodat Lodewj;k nagegen van het bestuur van Oolbert waren noeg alleen stond.Toch voerde hj in zjn
door den oorlog verslonden, - de vloot eigen land een langdurigen oorlog in de Cewasvernietigd,deschatkistledig.en bjhet vennes,om erde overgebleven Prgtestanten
volk heerschten ellende en misnoegdheid.0n- uit te roejen. Gedurende den veldtogt van
der die hagcheljke omstandigheden plaatste 1704 bleek het dtlideljk,datnoch zjnegeLodewj;k den graat'd'Aryensonaan hethoofd neraals, noch zjne soldaten bestand waren

der policie, en genoemde graafgafaan het tegen E'
uyenius en M arlborouyltq het eene
)100g van den troon'' zulk eene uitstekende bloedige verliesvolgde op het andere.De ne-
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derhag van Taïlard bj Hochst:dt ofBlenheim (13 Augustus 1704),die van Villeroi
bj Ramillies(23 Mei1706)en deverovering
van Turjn doorE'
l
tgenil
ts(; September1706)
noodzaakten Lodewj;k Om Napels en geheel
Italië aan hun 10t over te laten.O0kdeoverwinning van denmaarschalkBerwiekinSpanje
(1707) gaf geene gunstige wending aan den
lo0p der zaken.Immersden lldenJulj leed
de hertog ran Wtlslr.gtwzle, een kleinzoon des
Konino , de nederlaag bj Oudenaerde en
den 28sten September bj W jnendael.De ge-

wust de ontbinding tegemoetvan zgn Btaatkundig leven.Daartoe hadden de eerrierigheid,depronkzuchtenhetjskot
ldedespotlsmus
van den monarch aanleiding gegeven.- Den
Koning w edervoer de ramp, dat nagenoeg

zjn geheele geslacht vôôr hem ten grave
daalde.Zjnegemalin Maria T'
Fler-ichadhem

zes kinderen geschonken,van welke 5 op

jeugdigenleeftjdbezweken.Daarenbovenverwektehj bj LavallièredrieenbjMontespan
vier Onechte kinderen.Den 13den Maart1711

stierfzjn zoon,dedauphjnLodewl
jk,in den

strenge winter van 1708, het daarop v01- Ouderdom van 50 jaren. In Februarj 1712
gend misgew as en de hierm ede verbonden volgde dehertogin van Bourgoyne,welke hj
hongersnood beroofden den Koning van al zeer li
efhad,en eeniye dagen daarna haar
zjne hulpbronnen en vermeerderden de gis- gemaal,als oudste klemzoon des Koningserfting onder het volk. In dien toestand van genaam van den troon.Eindeljk overleed in

vertwjfeling gedroeg Lodeœj;k zich als een de daaropvolgendemaand zjnoudsteachterverstandigvorst:hj verzoehtdenoverwinnaars kleinzoon,de hertog ran W rdftwzdc.Men heeft
om vrede te sluiten en betoonde zich bereid
om groote ofers te brengen.Daar echter de
Verbondene Mogendheden hem de verpligting

die kort op elkander volgende sterfgevallen
wel eens toegeschreven aan vergif, op last
van den hertog ran OZJdtXZI: toegediend, doch

wilden Opleggen,om zjn kleinzoongewapenderhand uit Spanje te verdrjven,tratl hj
terug en poogde het voortzetten van den 00rl0g 00k - en nu voor de eerste maal- bj
zjneonderdanen teregtvaardigen.Den28sten
Julj 1709 leed echter Villarseenegeweldige
nederlaag bj Malplaquet,doch eerstin Maart

het is waarschjnljker, dat de toen heerschenderoodvonk genoemdeledenvanhetH0fgezin heeft w eggerukt. Daarenboven kwam
een broeder van den hertog van W pfxr-gtwzl:j
de hertog ran Werri,op den 4den Maart 1714
door een val van het paard om het leven,

zoodat,behalvePhilippusV van Spanje,alleen

1710 gelukte hetden markies de Torey door de tweede zoon van den hertog ran .& lrschoone beloften de onderhandelingen weder yoyne overbleefen op vjfjarigenouderdom als
aanteknoopen.DedoodvankeizerJpq
sefTdot,
r Lodewjik XTz
r zjn overgruotvader opvolgde.
den Spaanschen kroonpretendent,Kaeel Ff, Reeds te voren had Lodewj;kXIV zjnebeide
opgevolgd,- de va1der W higsaan het Hof zonen vandeMontes
pan,denhertoyvanAtzizà:
lflpffd: gewettlgd en hun
van koningin Anna en de verwjdering van en den graaf van Tbz
M arlborouyh waren gebeurtenissen,die Lode- den naam van Bourbon.toegekend, doch in
lt
'
lï/k uitnemend te stade kwamen.De vrede 1714 bragtde A 'tziz/fdzlt?s het zo0 ver,datde
werd den llden April1713 te Utree'
ht geslo- Koning hen volkomen geljkstelde metprinten,en hierdoorzag zich Frankrjkvan zjne sen van den bloede en de bastaarden bevoegd
koloniën beroofd.D e K eizer zette echter den verklaarde tot hetbeklimmen van den troon.
oorlog voort en sloot,eerst nadatde gew es- H et Parlem entgafzonder tegenstand aan dit
ten aan deRjnnogmaalsdoorVillarswaren besluit kracht van w et, doch hiefhet onder

verwoest,met den Koning een afzonderljken de volgenderegérinq 0p.
vrede te Rastadt (6 Maart 1714),waarbj de
Lodewl
jk X lr, d1e van 1715 t0t 1774 de
vroegere verdragen alsw ettig w erden erkend. Fransche kroon droeg. Hj was de achterFrankrjk verkeerde na den Spaanschen kleinzoon en Opvolger van den voorgaande,
Successie-oorlog in een allerellendigsten toe- e0n z00n van den dauphjn Louis,hertog van
stand en alleen de gew oontevan gehoorzaam- Bourgogne, en werd geboren den 15den Feheid bedwong er den opstand.Hoe geweldig bruarj 1710. Toen hem den lsten September
Lodewl
jk elke zelfstandige meening haatte, 1715 de kroon ten deelviel,belastte zich de
bleek weder bj den strjd met de Jan- hertog van Orletxlz: als eerste prins van den
senisten, welk'e gedurende de laatste Jaren bloedemethetregentschap.DejeugdigeKoning
van zjne regéring eene groote opschudding was zeer zwak van ligchaam;hj had den
veroorzaakte. Zonder de oorzaak van dien onbekwamen maarschalk de Fïlldroi t0t 0pstrjd grondig tekennen,gafhjin1714bevel voederen dencardinaalInleuryt0tonderwjzer.
om de uitspraken der bul punigenitus'' te Terwjlde ligtzinnigheid van den Regenten
handhaven en de wederspannigen te vervol- degeldeljkeknoejerjvanLaw demonarchie
gen. Hj overleed te midden van deze her- in een afgrond van ellende dompelden,vormkeljke beroeringen op den lsten September den dietwee mannen den Koning,dienietmis1715 na eene kortstondbge ziekte en met deeld was van goeden aanleg!t0t een bigot
diep berouw over het verledene, daar hj en volgzaam werktuig. Op raad van I'lenry

erkende,dat hj de welvaartvan zjn volk
aan zjne eerzuchthadtenoFergebragt.W e1ligt stierf nooit iemand, w iens gemis m eer
algemeen gevoeld werd,daarhj t0thetlaatst
t0e hetrgkdoorpersopnljkebevelenbestuurde.
Hetvolk achttezich bj zjn verscheiden van

verkreeg na den dood van Orleann(2 December 1723) de hertog ran JRovrùos het beheer
der zaken.Deze zond de achtlarige verloofde
des Konings, de infante M arla Anna, naar
Madrid terug,en deed hem den 16denAugus-

tus 1725 in het huweljk treden met M aria

een drukkenden lastontheven en ging onbe- Zddzczylzdlw ,eene dochter van Stanolausjden
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onttroonden koning van Polen.Reedsin 1126 moest de hertog de XPZW.
9 met een nieuw

verwjderde Flevry den hertog ran Woz
l
frlos legerover deR(
Jn trekken,doch hetleedbj
van het staatsbestuur Om zelf ditop zich te Dettingen de nederlaag.Frankrjk,hetwelk

J* verbeterde door spaarzaamheid tnt dusver ogrlog had gevoerd in naam van
nemen. Hi
den toestand der schatkist en huldigde eene Karel TQT, trad nu zelfstandig op;het vervredelievende staatkllnde,maarzag zich niet- klaarde den oorlog aan Engeland en zjne
temin gewikkeld in den Btxt
jd Om de kroon bondgenooten, Sardbnië en M arla 7'Aere.:1.
van Polen.Tenbehnevevan zjnesehoonmoe. Terstonfl deed prinsCon'tieeninvalinPiêmont,

der verbond Lodewj;k zich met Spanje en
Savoye tegen den Keizer en zond in October
1733 Terwok met een talrjk legernaarde
Rjn'
, terwjlde SCJIJ
!
/eeninvaldeedinLotha-

ringen en Tillarsopruktenaar Italië.In weerw il van den voorspoed dezer beiden,bleef
Rtanislawsvan dekroon beroofd,enFrankrjk
sloot den 3lsten December 1768 te W eenen
vrede m et den Keizer. Iodewi
jk gafdever-

maar moest in hetnat
jaar met verliesterugtrekken.De ministerswilden den Koning aan

de banden zjnertraagheid engenotzuchtOnt-

rukken? en op hun aandringen drong deze,
vergezeld van Noailles, met 100000 man in

de Nederlanden door.Hj veroverde zonder
bloedverliesdebarrière-steden entooginJunj
1744 m et een deel van het leger naar den

Elzas om de oostenrjkers tegen tehouden.
overde landen aan de Rjn,Philipsburg,Kehl Toen Lodewiik volgens het plan van den
en Trier terug? maar verkreeg ten behoeve Koning van èruissen op het puntstond Om
van zjn schoonvader Lotharingen, hetwelk Over de Rtjn te trekken,werd hjden 8sten
na den dood van dezen voor altpdaanFrank- Augustus te Metz gevaarljk ziek;tlitangst
rjk z0u worden toegevoegd.DeJongeKoning, belûnfde h!
j beterse,
hap (
m ontdeed zich van
van wien men aanvankeltlk grûote verwach- zjne maîtressen.In zi
jne tegenwoordigheid
tingen koesterde,was,in weerwilvan zjne Ondernam vervolgens Col
gny in Novembermet
overwinningen,een voo-werp van verachting de hoofdmagt de veroverlng van Freiburg,
geworden bt
j het volk. Hj gafbljken van en de broeder van Belle-isledrong met eene

luiheid en domheid,zochtslecht gezelschap, stroopende bende in Zwaben en nam C0nverliet zjn gemalin en nam achtervolgensde stanz en de 4 W oudsteden in bezit.De dood
4 gezusters M ailly t0tmaîtressen.Te midden van KarelV1Iontnam aan Frankrjk de onvan de pogingen van Flenry om den Europé- derstenning van Bejeren (1745).Daar intusschen vrede te handhaven overleed in 1740 schen de aanwezigheid des Koningsden mtled

keizer Karel Tr.
J'
, en de Oostenrtlksche Suc- van het krjgsvolk verlevendigde,moestLocessie-oorlog nam een aanvang.O0k Frank- del
rj;k zich ook in den veldtogu
# van 1745
rjkhaddePragmatiekeSanctiegewaarborgd, naar de Nederlanden begeven,waardemaardoch de maarschalk de .& J!&6.:!: stelde aan
het H0fhet plan voor,om den toestand van

schalk van Saksen het beleg voûr Doornik

waarin eerlang Keulen, de Pfalz,Sicilië en

tOt Keizer niet verhinderen kon. Hoewel

(Tournay) geslagen had. De groote Overwinhet HuisRabsbltry totztjn verderfte gebrui- ning,o? deBondgenootenbehaaldbtjFontenûi
ken en in plaats van M aria T#69>:.:CtJ den (11 Mel),waarLodetvl
jk zelfOp hetslagveld
keurvorst KaeelZ/J'
?'
:CAJvan .
feï/rezlop den verscheen, w erd achtervolgd door de verovetroon te plaatsen.Dat plan vond zoo grooten ri
ng der belanrrijkste vestinyen.Voortsverbjval,dat o0k I'lenry zich eindeljk daar- overde M alllebo%s in 'Italië Mllaan en Parma,
mede vereenigde.Belle-isle sloot in Mei1741 terwjlevenwelin Dt
litschlandContimetzjn
met Spanje en Bejeren een geheim verbond, zwak leger de verkiezing van hertog I'ranz
Pruissen desgeljks werden opgenomen.Daar- Frankrtjk in den Vrede te Dxesden ten tweeop trok reeds in Julj Belle-islemet een leger den m ale het bondgenootschap van den

over de Rjn,vereenirdezich metden Keur- Koning van Prtlissen verlopr, besloot Lodevorst van Bet
jeren, dle den titel van luite- '
lcik,gesteund door ztln ministers,den oornant-generaalbtJde Fransche armee aannam , l0g tegen Oostenrjk en Engeland voortte
en rukte door Opper.oostenrjk voorwaarts zetten.DoorFrankri
lk geholyen,zou deEnnaar Bohemen,terwjleen tweede legeronder gelsc.
he pretendent Xduard In Julj 1745 in
-

m aarschalk M aillebois naar W estfalen trok. Schotland aan wal stappen.H et leger onder
H oew el de Keurvorstals Karel VI1 t0t kei- bevel van M alrits'
tl
t
zs Saksen maakte wjders

zer gekozen werd, zag Frankrtjk zjne ver- zoodanige vorderingen: dat in hetnalaar de
wachtingen nietvervuld.Frederik .
!'
J,koning
van Pruissen, verzoende zich m et M aria
T/zerdtdc,en de Franschenwerdenin Bohemen
door K@rel,hertog van Lotharingen,zoozeer

Keizm-in niets meer van de Nederlanden bezat dan Luxembuxg 0n Limburg. ilietteynin
deed de rampspoed vrxn het leger ill Italië
den Koning t0t den vredeneigen,en inOct0in de engte gebragt,datzj nade overgave ber 1746 werden deonderhandelingendeswege
van Praag in September 1743 het land moes- te Breda geopend.Om hieraan krachtbj te
ten verlaten.
zetten, deed op zjn lastgeneraalLöl
rendal
Fleury, die.wegens groote karigheid niet in April1747 een invalin Staats-vlaanderen,
Onschuldiy was aan dezen tegenspoed,Ove1.
- doch dit leidde t0t eene hervatting van den
leed inmlddels in Januarti 1743, en Lode- ooxlog. De Fxanschen sloegen deVerbondene
?t)ï,/: belastte Orry met de portefeuille van Mogendheden den zden Jul
'
j in den Omtrek
Financiën, M anrepas met die van Marine, van hetdorp Lafeld bj Maastricht en verAmelot met die van Buitenlandsche Zaken, overden na een zwaar beleg den 16den Sepen d'Argenson met die van 00rl0g.In Maart tember het sterke Bergen-op-znom. Daaren-
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t
egen bedrei
gde de Engelgche vloot de Fransche Kolonien in O0st-en W est-lndië.Toen
daarenboven Eloabeth van Rusland dezjde
van Oostenrjk koos,haastte zich Lodewnk

Brunswj;k den 23sten Junj 1758 denederlaag
bj Crefeld en moest hetopperbevelafstaan

aan den maarschalk Contades. Het volk en
zelfs het H0f verlangde vurig naar vrede,

door het verlangen des volks en doorzjne maar de Koning, onder den invloed zjner
door de Keizerin gewonnen maîtresPompa- maîtres drong aan op het voortzetten van
dour aangespoord, den Vrede van Aken te den 00r10g.In Augustus1758 verhiefhj den
onderschrjven (18 October 1748).De lange hertog de CFl/i.:dll,te voren gezantte W eestrjd,dieden bloeiderwelvaartgeknakten nen, t0t eersten minister en vernieuw de den
de Fransche v100t vernietigd had,nam een 3osten December hetverbond metoostenrjk.
einde zonder eenig voordeelvoorFrankrjk Hoewelalle krachten werden ingespannen om
op te leveren.
het leger te versterken, leed 00k Contaden

TerwjlhetParlementmetdegeesteljkheid den lsten Augustus 1759 bj Minden eene
een langdurigen strjd voerde ten gunstevan beslissande nederlaag. Daarenboven maakten
het Jansenismus, verkreeg Pompadour eene de Engelschen zich meester van de Fransche
lën, en den zosten November werd de
onbeperkte heerschappj overden Koning,en Kolon-

om die te behouden, speelde zj tevensop vloot onder den maarschalk Consans op de
eenelaagbartiyewjzeder0lvankoppelaarster. hoogte van Quiberon geslagen. De Koning
Honderdemillloenen francsontroofde zjdoor vertrouwde voor den veldtogt van 1760 in
bemiddeling des Koningsaan de schatkisten Duitschland het opperbevelt0eaan den maarin 1753 deed zj het beruchte Hertenpark schalk de Wrpglï:, die het eehter eerstden
aanleggen.Nietlang na den Vredevan Aken 15den Julj 1761 waagde, ondersteund door

ontstond voorts weder00r10gtusschen Enyeland enFrankrjk overdegrenzenvanAcadlë,
en LodewUk vormdehetplan om eenelanding
te doen op de Britsche kust.Wjdersstapte

k

brengen tt
lsschen Frankrjk en Oostenrjk.
Dit verdrag, dathet eeuwenoud staatkundig
stelsel van Frankrjk vernietigdeywerdden
lsten Mei 1756 door den zwakken Lodewl
jk
werkeljk gesloten.Nadat hilweinigeJaren te
voren het goed en bloed desvolks,op aandringen van de door hem qevierde MaLlly,
t0t vernedering van het Huls Habsburg verkwisthad,z0u hj nu dekrachten desRjks
aanwenden om datHuisuitzjnevernedering
op te beuren. Doch eerst na den invalvan
I'rederik 11 in Saksen, liet Lodewi
jk zich
door de listige P ompadonr en doordegemalin
van den Dauphjn, eene Saksische prinses,

waardoor alde Bourbonszich vooraltjd de

%oubise,den hertogr@n.
frsfzlaï/àbjVillingshausen aan te grjpenqhj werd echtermet
groot verlies afgeslagen.Den qden Julj 1761

gelukte hetaan een Britsch eskaderBelle.isle
de hertog de A'
JcAel1l den Qosten April1756 op de kust van Bretagne te vero-zeren.H0eop Minorca aan wa1en veroverde den 29sten wel Pompadonr begeerde, dat op nieuw alle
Junj Port-Mahon.Tevens moest Frankrjk krachten zouden worden ingespannen, zond
deelnemen aan den oo1'logtelandeinDuitsch- Lodewl
jl
c in het begin van 1761 de tjding
land.Naden valvan Maurepas(April1749), aan Rusland en Oostenrjk, dat hj nietin
die door den onbekwamen Roldlliervervangen staat w as om den oorlog verder voort te
werd,zochtPompadour,doordevlejek'
j der zetten. om den hoogen toon van Engeland
Keizerin gestreeld en door den Koning van voorts wat lagerte stemmen,bragt Cltoisewl
Pruissen gekrenkt, een verbond t0t stand te in Augusttls 1761hetfamilieverdragt0tstand,

bew egen t0t deelneming aan den oorlog in
Duitschland. In 1757 vereenigde zich een
Fransch korps onder bevel van den maarEstrêes in de Nederlanden met de
ychalk db
Oostenrjkers, trok over de 'W eser en streed

ve
rpligtinr oplegden om elkanderbjtestaan.
Het had lntusschen geen ander gevolgjdan
datSpanles
zjne krachten uitputteineen 00r10g tegen Engeland en Portugal.Nadathet
leger in den veldtogt van 1762 n0g vele
rampspoeden ondergaan had,gelukte het ein-

de1jk aan Choiseul,den lodenFebruarj 1763
een duurzamen vrede met Groot-Brittanle te
sluiten.Lodewl
jk gaf Minorca texug en herkreegdaarentegen Belle-isle;voortgmoesthj
Canada, de m eesteW est-lndische bezittingen
en in Oost-lndië alles, behalve Pondichery

en Mahé,aan Engeland afstaan.In den tjd
van 4 Jaren had de vloot 30 groote schepen

verloren, en het verlies van geld en mensehenlevens was verbazend groot.

DeKoninr bleefbj ditallesverzonken in

zllne genotzleke onverschilligheid. Zelfs de

den 26sten Julj voorspoedig tegenhetBritsch- moord-aanslag van den dweepzieken DamLens
Hannovçrschq leger bj Hastenbeck. Toch (1757)k0n hem daaraannietontrukken.Meer
moestd'
Entrlen,op verlangenvanPompadour, belang steldehj in denstrjd vanPompadour
den bevelhebbersstafoverleveren aan den her- en Cl
toiseul met de Jezuïeten.Deze laatsten
t0g de ACe/
ldllv, die nu een inval deed in haatten '
sKoningsbjzitenharenminister,en
Brandenburg. Een ander korps onder k%oltbi&.e zj haddenzichmetdenDauphjnverbondenom
vereenigde zich in AugustusbjErfurtmethet di8 beiden ten val te brengen.De Koning,
Rjksleger,maarwerddensdenNovember1757 van deéénezjdedoordegeesteljkheidenden
bjRoszbachdoorFrederik11gçheelverslagen. Dauphjn en van de andere door Qltoiseulen
Op aandringen van zjne maîtres verleende z
jne maîtresbestormd)wenddçzich in 1762
-

de Koning hetopperbevelin D uitschland nu
doch vruchteloos - tot Rl'ccL,den geneaan den graaf ran Clermont, een abbé,die raal der Orde,met hetverzoek om aan den
nog nooit een leger gezien had. Deze leed twist een einde te maken.Daarom liet hj
dan 00k aanstonds tegen prinsIkrdinand eJl aan het onderzoek van het Parlement den
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vrjen l00p en bevestigde metbuitengewone diehjzelfsdoordenverfoejeljkstenwoekerin
geestkracht door een Edict van November

graan zochttevermeerderen-W anneermenhem

1764 de opheëng de< Orde in Frankrtjk.Deze opmerkzaam maakteop den treurigentoestand

overwinning van het Parlement schonk ech- van den Staat en de ellende van hetvolk,

teraan ditligchaam denmoed,on1desgeljks gafhj gewoonljk ten antwoord:rDemonarin verzet te komen tegen het Hof.Het wei- chieza1hetweluithouden zoolangwjleven''.

gerde de belastingwetten goed te keuren,en Reeds l
anq hadden zjne uitspattinqen hem
toen hetdoor een Lit de Justice daartoe ge- eene gehelme ziekte bezorgdy en ln dezen
noodzaakt werd,kwamen al de Parlementen staat kreeg hj van eenJong meisle dekinin opstand.D e Koning beschouwde zulks a1s derpokken, waaraan hj den lodenMei1774
muiterj en vernederdezeineentweedeLitde overleed.Het volk verheugdezich overztln
Justice van 3 Maart 1766 t0tregtbanken,die dooden vierdezjne uitvaartmetschotschrifgehoorzaamheid schuldig waren aan den K0- ten en straatliederen. Zjn eenige zoon, de
ning.Toen men hem aan den eed herinnerde, Dauphjn, was den Qoste'l December 1765,

bj hetaanvaarden derkroon afgelegd,zeide zilnegemalin den 24stenJnnj 1768overleden,
hj: rIk heb een eed aan G0d gezworen, en zjn kleinzoon volgde hem op alsLodemaar niet aan het v0lk''. D e Parlem enten '
ln'
jk X VI.
.l
bewaarden het stilzwjgen, maar in 1769
i
ot
f-ï/k XTI (Augustus), die van 1774
barstte de strjd weder l0sover devervolging, t0t1793 regeerde.Hj wasdederdezoonvan
welke bet Parlement te Rennes te verduren den dauphjn Lodewq
,k, eenige zoon van
jl
c X V,uit zjn huweljk metMaria
had van denhertog ran H#'
t
4ï!Jp?l,gouverneur Lodewl
van Bretagne.Na hartstogteljkeOnderhande- JpdvAt4rtvt tvtxkqsezà,werd geboren den 23sten

lingen ontstond er eene breede kloofttlsschen Augustus 1754 en ontving den titel van herhet H0f en de leden der magistratutlr, die tog van .
& rri. Na den dood ztjner oudere
hunne betrekkingen nederlegden. De Parle- broeders verloor hj in 1765 zjn vader en
menten hadden daarbj gerekend Op den bj- kort daarna zjne moeder, zoodathjt0tde
stand van hun vriend Choiseul, doch deze waardigheid van Dauphjn en troonopvolger
was door de nieuwe maîtres, Dnbarri,het opklom. De Prins bezat een sterk ligchaam
werktl
zig dergeesteljkheid en derhovelingen! en een goed hart, maar weinig verstand en
ten valgebragt.Naarden weslschvanD'
abarr% een zwakken wil. De hertog de Flfxot
/vypl,

verhief de Koning den hertog van 2.
/1Pt)0
z met de opleiding van hem en van zjneJ0ngere broeders,de graven van Trprelce(L0dewjk XV1II)en Artois(KarelX)belast,was
niet in staat,om hem eene degeljke opvoeding te geven,maar spoorde hem slechtsaan
19den op den zosten Januarij 1771 eenige t0t vroomheid en blinde gehoorzaamheid.De
soldaten naar de Parlementsleden en eischte werkzaamheden en neigingen van Lodewjik
van hen een bepaald antw oord op de vraag, waren in overeenstemming metzjnebekromof ztlzich wilden onderwerpen. In den v01- penheid.Hj legde zich metjvert0e opde

t0t eersten minister;de gehate M aupeou bleef
kanselier, en de onwaardigeabbé Tevraywerd
minister van Financiën. Op aandringen van
deze zond de K oning in den nachtvan den

genden nacht verschenen dezelfde musketiers, meetkunde, Oefende zich 0ok in de geschieom aan die leden berigtte geven van hunne denis,maarverwaarloosde dewtlsbegeerte en
afzetting en verbanning.De Koningbenoemde de staatkunde geheelen al.Hj vondveel
daarop een Tusschen-parlement(lnterim-par- behagen in de werktuigkunde,wistmethamer

lement) en zes hooge geregtshoven ten behoeve der regtsbedeeling.Deze geweldenarj
wekte groot misnoegen bj het volk en vermeerderde de verachting, die het koitsterde
#
jegen: het Hof.De Koning sloot zich inmiddels op in zjn park en wjdde zich aan het
Jagtvermaak en aan zgne bjzitten.Dgbarri
ptltte naar believen uitde schatkist,en men
wil, dat zj in 5 Jaren 180 millioen livres

en vj1zeergoed om tegaan,drukteboeken,

verkwistte. Daar de K oning een afkeer had

van keizerin M aria Tâ.dt
re.sïc, had plaats op
den loden M ei 1770 en ging vergezeld van

van ernstige bezigheden,zocht htlzich vaak
op de zonderlingste wjze te vermaken.Niet
alleen druktehj boeken,maarhj wildeo0k
de beste k0k in zjn rjk wezen en gevoelde

een vreeseljk ongeval.Bj een vuurwerk,ter
eere van die vcrbindtenis afgestoken, werd
het volk door een plotseljken schrik aange-

hem bereide spjzen metgrotigheid nuttigden.
Uit kinderachtige nietlwsgiorighcid llad hj
aan alle Iloven zt
jneagenten,dit)hem berigt
moesten geven van alle intrigues en scllandalen.00k mengde hj zich gaarne in de aangelegenheden zjneronderhoorigen en was er
op gesteld in minnarpen tot vertrouwde te
worden gekozen. Bellalve aan de vrouwen,
was hj hartstogteljk verslaaftlaan hetspel;
hj had t0tdateinde eeneafzonderljke kas,

oferde alles op wat hj bezat,om deongelukkigen te Ondersteunon.Daar htj weinig

vervaardigde sloten. en ging ook gaarne op

de Jagt.lloewel11j in den badûrven damykring van het HOfverkeerde,bleefhj reln
van zeden, had een diep besef van regt,en
pligt,llaatte de weplde en gevoelde veelsym-

pathievoordenarbeidendenstand.Zjnhuweljk metM arie Hzzfoïpdf/:,deJongste dochter

tast,zoodatin hetgedrang duizenden gew ond
zich gestreeld,wanneer de hovelingendedoor en 300 personen gedood werden. De Prins

zelfvertrouwen bezat,vervulde hetuitxigtop
den troon hem metvrees,en toen men hem

den loden Mei 1774 de tjding bragtvan den
dood zjnsgrootvaders,riep hj weenend uit:
,0 mjn G0(
l
l, welk een ongeluk voormtl!''
rrouwens het is zeker,dat de toestand van

Frankrjk een man van karaktervereischte.
De verkwisting en hetdespotismus der voor-
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gaande Koningen hadden den Staat ten ver- zorgde hem zelfs de goedkeuring desKonings,

derve gevoerd, de zedeljkheid verpest,het terYqjlhetvertoorndevolk taeeren naeervervolk onyelukkig gemaakten elkehervorming vuld werd met haattegen de Koningin.Toen
en ontwlkkeling belemmerd.Deellendige toe- eindeljk 00k Calonnehete'
redietvanFrankrjk
stand der geldmiddelen vereischte eene onver- had uitgept
lt?begon hj,evenalszjnevoorganwjlde voorziening.Doorden invloed van de gers,eraan te denken om debevoorregtestanTante des Konings werd M awrepas,een ver- den te belasten en haalde den K oning overom
sleten hoveling, eerste minister. Niettemin eenevergadering van Notabelen bjeenteroewekte de nieuwe regéring grooteverwachtin- pen (1787);deze brayten echtergeenehul
p,
gen, daar vaderlandlievende mannen,zooals daarzjhunnetoestemmlngafhankelt
lkmaakten

Vergennes, Sf.Germain,M alesheg.bes en Tlr- van de aftreding des ministers. De Koning
got, zich met het bestuur der zaken belast- stelde nu de portefeuille van Financiën in
ten.Laatstgenoemde tw ee,aan hethoofd der handen van den onbekwamen Lomlnie de
Financiën geplaatst, namen aanstonds heil- -& lêzg3e, die van de Notabelen goedkeuring

zamemaatregelen.Voortswerdendepjnbank, verkreeg op zjn voorstelvan eenealgemeene
de overbljfselen van het ljfeigenschap,het grondbelasting en van eene zegelbelasting,

willekeurig verleenen vau genade en de sine- alsmedeop deinstellingvan ProvincialeStaten.
cures afgeschaftendeuitgavenderIlofhouding
Intusschen weigerde het Parlement,onder
ingekrompen. De Koning stichtte te Parjs voorw endsel dat het zegelregt drukkend w as
ten behoeve der werkende klassen eenebank &'oor het volk,de bekrachtiging dier hervorvan leening en eene disconto-kas en zgchtde mingen, zelfs door den invloed van hen,die
volks-ellendez00 veelmoreljk teverzachten. t0t het vaststellen daarvan hadden medege-

Meer ingrjpende hervormlngen echter leden werkt.Bj deberaadslagingen daaroverin het

sclkipbreuk Op den tegenstand van den adel Parlement wees men onbewimpeld op de veren van hetParlement.
kwisting van het H0f en van de Koningin,

Nadat de Koniug den lldenJunj 1775 te terwjl men aandrong op de instelling van
Rheims gekroondwas,zag hj demoejeljk- Generale Statep (EtatsGe
'néraux)qdeKoning

heden n0g toenemen. Een Edièt, waardoor echter gaf hieraan geen gehoor,m aar noodde persoonljke dienst aan Ogenbare wegen, zaakte hetParlement door een Lit deJustice

en een ander, waarbj de glldedwang atke- (6 Augustus 1787) t0t inschrjving derEdicschaft werd,konden slechts door een Litde ten en verbande hetnaar Troyes.Eigenljk

Justice ten uitvoer worden gebragt,en T,
ltr- was diegeheel
emaatreyelhetwerk van den
got,de ontwerpervandezem aatregelen,m oest m inister, w ant de Konlng w as besluiteloos.

weldra metMalesherbes zjn ontslag vragen. Kort daarnaeehterbelpofdohj aan hetParIn dien tjd bekwam dejeugdigeen schoone lement,dat hj binnen 5 Jaren deGenerale
Koningin allengs meer invloed op het regé- Staten z0ubjeenroepen,doch verlangdeo0k,
ringsbeleid.De Koning,door onbilljke b@- dathetParlementinmiddelszjnegoedkeuring
oordeeling enspotternjgekrenkt,verlooralle zou hechten aan eene aanzienljke leening en
vertrouwen op eigen kracht.Na het kort en

riep het Onder die voorwaarde terug. Het

afschuweljk fnantiëel bestuur van Clnyny Parlem entw eigerde haarechter,en de hertog
gafdeKoninrinharegoedkeuring(J'
unj1777) Phâlippe #'Or7e'ans,een verklaarde vjand van

aan het verklezen van Neeker totdirecteur- het H0f, verzette zich in een Litde Justice
generaal,en deze had welligt zonder grondi- van 19 November 1787tegen deredwongen
ge hervorm ingen de schatkistin een drage- inschrjving der Ediden. De Konlng, daarljken toestandgebragt,indienFrankrjk zich over op het hoogst gebelgd, verbande den
niet had geroepen gevoeld om deelte nem en Prins en deed onderscheidene leden van het
aan den vrjheidsoorlog in Noord-Amerika. Parlement in hechtenis nemen. Op voûratel
D iteischte geld,zoodatNeeker erop bedacht van Brienne versc,
heen voorts het Edict van
moest zjn om degenen metbelasting tebe- 8 M ei 1788, dat het Parlem ent ontbond en
zwaren, die vroeger verschoond bleven, en tevensdooreenesoortvan Hofraad(Courplé-

teKens een zuinig beheer in te voeren.Het nière) verving.Deze willekeur wekte haat

eerste veroorzaakte misnoegen in hûtParle- tegen den Koning en misnoegen in hetgement en het laatste aan hetH0f,zoodat de heele rjk.De ontevredenheid nam t0e,toen
miflisterden 19den Mei1781 zjnebetrekking den 16den Augustus hetEdict verscheen,hetmoest nederleggen.Hjwerd opgevblgd door welk vaststelde, dat de schatkist alle betadenonbekwamen Joly deFlelq ,wiensafper- lingen in klinkende munt ataakte,m et tlitsingen de groptste ontevredenheld verwekten. zondering der soldj.Brienne moest de porNa het sluiten van den vrede in 1783 riep tefeuillevan Financiën onverwjld afstaa'
naan
het volk , door den Noord-Amerikaanscben Neekee: ook riep de Koning aanstonds het
vrtjheidsoorlog opgewonden,luide om hulp, Parlem ent terug en beloofde,dateerlangeene
en toen de regtschapen dtormesson gedurende vergadering van Generale Staten z0u plaats
7 m aanden vruchtelooze pogingen had aange- hebben,- Ja,den 6denNovember1788bew end, om de zaken op een goeden voet te legde hj eene zamenkomst van Notabelen,
brengen,stemde de Koning den 3den October welke over de inrigting der Generale Staten
1783 toe,êat Calonnebenoem d werd totcon- zouden besl
issen.DeNotabelençaventekentroleux-generaal. De gemakkeljkheid, waar- nen, dat voorzeker de voorm allge vorm de
m ede deze geld w ist te verschafen aan het beste z0u zjn,en ditwektegroot
e egernis
H0f, maakte hem aldaar zeer bemind en be- bj den derden stand (de burgers),d1e het
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meest te ljden had en methetvurigstverlangen naar eene betere toekomst uitzag.De
geldeljke ongelegenheid,een verschtlnselder
ziekte,waaraan Frankrjk leed?maarnietde

1Q3

tember de besluiten der Nationale Vergadering, w aardoor de vazallenstaat in een con-

stitutioneelrjk herschapen werd.Eersttoen

de Vergadering besloot,aan denKoning een
kwaalzelve?geraakte nu wederopdenachter- opschortend veto t0e te kennen,gelukte het
grond. Op raad van Neeker, die een tegen- derHof
partjhem t0ttegenstand tebeweyen.
w igt noodig had tegen den adel,de geeste- Daardool.kwam ParjsOp nieuw inbeweglng,
ljkheid en het Hof,beslootdeKoning,dat en eenetoevallige om standigheidwasoorzaak,
er vertegenwoordigers van den derden stand dat de vulcaan derRevolutie in volle w oede
in dubbelen getale zoudenw ordenopgeltoepen. uitbarstte, waardoor Over het l0t van den
Noch Lodewi;k,noch de minister begrepen K oning en van den troon beslist werdkBe-

iets van de belangrjke gevolgen van zulk een halve de burger-militie en de ljfwacht had
maatregel.
nameljk hetHoft0tbeveiliging vanhetkasTerwjlLodewl
jk,onderden lastderkroon teel het regiment Qankeurs naar Versailles
gebogen,zjne dagen nu eensin bezorgdheid, ontboden,en militie en ljfwachthadden bj
dan weder in gevoelloosheid zag voorbjgaan, die gelegenheid een feestmaalaangeboden aan
togen de vertegenwoordigersin tweevjandige de oëcieren van datregim ent.Tegenheteinde
kolonnes naar Versailles, w aar de M onarch dier zamenkomst wjdde men een dronk aan
den 5den Mei1789 de GeneraleStatenopende, hetwelzjn derKoninkljketàmilie,maarniet
welke onderden strjd derpartjen en bj de aan datdesvolks.Dezevaderlandvel'loochenenzwakheid des Konings eerlang in eene Nati- de s
emmi
ng
gljonal
ng ezo
oeur
veren,
,da
tnme
nKoni
denngi
spont
onale Vergadering werden herschapen. Er reeft
me
tde
nat
kl
toe
de
bleven dus voor den Vorst slechts 2 wegen met,hare kinderen en haar gemaalbj die

Open,nameljk zich aan hethoofd derOm- feesteli
jkeplegtigheid verscheen.Dezeonvoor-

wentelillg te plaatsen ofhaarmetgeweldvan zi
gtigbeid wekte bj hetvolk eenegrooteverwapens te onderdrukken.Gebrek aan energie bittexing en bet graauw teParjswerd door
en overtuiging verhinderde hem den eerstge- hetuitstrootjen van geld t0topstand gebragt.
noemden weg te kiezen, en zgn goed hart In den morgen van den 5den October schoolverzette zich tegen het bezigen van geweld. den verwoedevolkshoopen,waarbj zich vele
Toch liet hj zich overhalen Om een sterk vrouw en bevonden, in de hoofdstad zamen
leger onder het bevel van de WrtwR: in de endwonyen La
fayetteaanhethoofdvan40000
nabjheid van Parjs bt
jeen te trekken;dit man natlonale gardes en afvalligen der K0prikkelde echter de Nationale Vergadering en ninkljke ljfwachtnaar Versailles te trekken.
het volk t0t toorn en w erkte beslissend op Desavondste 6 uren kwam diemenigtealdaar
den l00p derRevolutie.HetontslagvanNecker aan Zj eischtevan deNationale Vergadering
(12 A ltj) en de aanval van den prins de brood, benevens straf voor de Officieren,die
Iambesc op hetvreedzame volk in hetPalais de nationale kleuren hadden gehoond. Eene
Royalschenen daarenbovengetuigenistegeven deputatie uit de Vergadering,vergezeld door
van de vi,jandigegezindheid van hetHof.Ter- 12 vrouw en uithetvolk,begafzic'
h naarden
wjl voorts de Koning met zjneaanhangers Koning, die aan de vrouwen voorziening in
te Versaillesw erkeloosde dreigende wolk zag den hongersnood en aan de deputatie de beOpkomen,grepen den 13den Juljdebewoners vestiging van het schorsend veto moesttoeder hoofdstad naar de wapens en veroverden zeggen. Reeds meende men het gevaar te
daags daarna de Bastille.Het berigtvan den boven te wezen, toen in den ochtend van
opstand vervulde den Koning m etschrik,den 7den een door wjn opgewonden volksdoch hj zag daarin slechts eene volksbewe- hoop het paleis binnenstormde, eenige solging van voorbt
jgaanden aard.Eerstdehertog daten der garde vermooxdde en zelfs doorde Ztvoc/zt/bf
zctwl# gafhem onverbloemde in- drong tot de slaapkam er der Koningin,die
lichtingen overden staatvan zaken,over de naauweljks tjd had Om de wjk te nemen
stemm lng des volks en over de bedoelingen naar haren gemaal. In woede doorstak m en
van den hertog van Or!6lp:.D e maarschalk haar bed en rukte voort naar hetvertrek des
de .pro-g/ïd gaf hem den verstandigen raad, Konings,maardesoldaten vanLafayetteverom zich aan de hoede zjner troepen t0e te eenigden zich metde ljfwacht en dreven die
vertrouw en en zaet deze naar M etz te trek- horde uit het kasteel. Toen vervolgens het
ken. D e Koning w ees uit schroom valligheid graauw toebereidselen m aakte om de gevandit voorstel van de hand en begafzich den gen genomen soldatnn der garde aan de hek15den Julj naar de Nationale Vexgadering, ken van het slot op te hangen,verscheen de
waarhj verklaarde,dathj êén wasmethet Koning Op het balcon, Om genade voor hen

volk,zoodat hj detroepen zou doen aftrek- tesmeeken.DaarLodewj;ktevensverzekerde,
ken. De harmonie tusschen het volk en den dathijzich methen naarPartjs zoubegeven,
troon seheen nu hersteldpimmers de Koning spaaréen zt
l zjn leven,en ook de Koningin
had zich afgescheiden van de Hofcôterie. moestte voorschjn treden en ontvingsidde-

Hj ondernam den l7den Julj de gevaarljke rend teekenen van den bjvaldesvolks.Des
reisnaarParjsen bekrachtigdedebenoeming namiddaqs te één ure reed de Koning met
van revolutionaire autoriteiten en deoprigting zjn gezln, omringd door de Nationale garde
van eene nationale garde.00k werd Neeker van Parjsea doorden volkshoop,diede4e-

teruggeroepen, en de Koning bevestigde, vangene sol
daten der ljf
Wacht en op glemet geringe uitzonderingen, den 18den Sep- ken de hoofden der vermoorden met zlch
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voerëe, naar de hoofdsta4, gevolgd door de en zonder geweld in Frankrgk zouden trekNationale Vergadering.
ken, een vredelievend manifest uitvaardigen
De Koning betrok hetpaleis der Tuilerieën en dool*hunne aanwezigheid den troon her-

en vervielschier tot wezenloosheid.De Nati- stellen en degoedeorde handhaven.Toenbj
onale Vergadering nam besluiten, en deze de tjding van de nederlaag der Franschen de
werden bekrachtigd doorden Vorst,dievoorts Nationale Vergadering het besluit nam , om
den 14den Julj 1790 openli
jkdenieuwegrond- 20000 m an uit de departem enten t0t bescherwetbezwoer.De qeestdriftvoor hetKonink- ming der hoofdstad op te roepent w eigerde

ltlk Huis,welkezlch bj diegelegenheidopen- deKgning,diejuistnaardekomstvanvreemde
baarde, was de laatste lichtstraal, die den
rampzaligen Monarch verkwikte.Zich op het

troepen verlangend uitzag, aan dat besluit
uitvoering te geven.D eze w eigering werd a1s
innigst aanyluitend aan zjn gezin,volhardde verraad beschouw d en gaf aanleiding t0t den

hj in zjnewerkeloosheid enscheen denstrjd
derpaxtjen,dewoedeen hetfanatismusder
Jacobjnen en deaanslagen vandenhertogran
Orldlodnaauweljksoptemerken.Tûenhjintusschenzich den l8derzApril1791metzjngezin

opstand van 20 Junj 1792,toendebewoners

der voorsteden gew apend in de Tuilerieën
drongen en van den Koning de voltrekking
eischten van datbesluit,alsmedevan dattegen
de uitgewekenen en wederspannige priesters.

ter viering van het PaaschfeestnaarSt.Cloud
wilde begeven,werd hj tegengehouden door
een woedenden volksboop,omdat men wist,
dat de aanhangers van het H0fplannen beraamden om de vlugt te nemen.T0t op dat

Lodewi
jk,slechts dooreenige dienaren omgeven, deed de deuren van het paleis openen
en verdroeg metkalmteen wjsheidden hoon
van het gemeen. Hj zette de roode muts,
die hem werd toegereikt,op zjn hoofd en
oogenblik had Lodewi
jk,uit vrees voor een dronk zelfs een glas wjn, hetwelk hj ontburger-oorlog, alle voorstellen in dien geest ving uit de handen van een afzigteljken bevan de hand gewezen, doch nu begon htj lager.Eerstna eene pjnljkespanning van 4
ernstig uit te zien naar m iddelen,om zich uren verscheen de m aire P ltion en maakte
zelven en zjne bloedverwanten te redden. een einde aan dittooneel.- DeOpstand,later
Reeds lang zweefde het 10t van Karel ff, doordeJacobjnen opgerokkend,overvielhet
koning van Engeland,voorzjneverbeelding. l10fen den Koning evenwelnietonvoorbereid.
De maarschalk Bo%dllê maakte toebereidselen f.10 Augustus).Hetpaleiswasdoorlinietroepen
om de Koninkljke familie bj zjne troepen ensoldatendernationalegardeomringd,enwerd
aan de grenzen van Lotharinqen te brengen vanbinnendoor1600Zwitsersverdedigd.Reeds
en aldaar eene tegen-omwentellng te verwek- vöôrdatzj werden aangevallen,verklaarden
ken.In den nachtvan dea zosten op den zlsten echterdetroepen el'
idekrjgslieden derNatioJunj vertrok dientengevûlge Lodellnjk met nale garde, dat zj op het volk geen vuur
ztjne gemalin!zjne zusteren zjnebeidekin- wilden geven,en de Koning zag zich genoodderen heimelsk uit Parjs en sloeg den weg zaaktden raad van denprocuretlr-generaalder
in naar Montmedy.Tevensliethj eenever- gemeente Röderer tevolgen enmetzjngezin
klaring acbter,waarinbjprotestaanteekende veiligheid te zoeken in de Nationale Vergadetegen de constitutie en tegen alle handelingen ring.Hier vernam ht1weldradebestormingder
der Nationale Vergadering.Eerstdesm orgens Tuilerieën en zond aan de Zw itsershetbevel

te 9 ure werd zjne vlugtbekend.Hetrjttlig om deverdediging testaken.Daarzjnetegenwas gevordexd tot aan St. Menehould,toen woordigbeid echter hinderljk was vol)r de
de postmeester Dr- et den Koning herkende beraadslagingen, moesthj zich naar de loge
en hem hierop te Varennesin hechtenis deed der snelschrjvers begeven,waar 1lt
J 15 uren
nemen.Een detachement hussaren, hetwelk vertoefde,het besluit t0t schorsing van zjn
zich aldaar bevond, had hem welligtuit de constitutibneelgezag aanhoorde en tevenszagj
handen des volks en der ambteparen kunnen h0e de plunderaars van zjn paleis hunbuitin
dering vertoonden.Den llden teéén
redden,maar Lode'
tvj;k had een afschuw var de Vergai
hetverqieten van bloed.Vergezeld door6000 ure bragt men eindeljk den Koning a1sgewoestellngen aanvaardde hj den terugtogt vangene met zjn gezin naar het paleishet
naar Parjs. NadatdeNatipnale Vergadering Luxem bourg en eenige dagen later naar een
hem hier de kroon wederom toegezegd had, hechten toren, la tour du Temple.De afzetbezwoer hj den 14den September 1791nog- ting en vexoordeeling des Konings liet de
maaly de constitutie. Met eene stokjnsche Vergadering ovexaan de Nationale Conventie,
ongevoeligheid, die uit zwakheid en besef die den zlsten September z0u bjeenkomen.
van hnlpeloosheid voortsproot,vpegdehjzich De behandeling,welke Lodewt
jk onder het
in zjn lot.Hj nam den bjstand del'Giron- opzigt van den revolutionairen gemeenteraad
djnen aan,koosuithenzjneministers,keurde Ondervond, w as ver van grootmoedig. M en
demaatregelentegen zjne uitgewekene broe- beroofde hem van alztlne dienaren,met uitders goed en verklaarde zelfs den oorlog aan zonderling van zjn kamerdienaar Clery,en
Oosteurtjk.Eindeljk geluktehetaandeKonin- deed hem bewaken door ruw e handwerksgin haren gemaalaan dezeonverschilligheidte lieden. D e Koning betoonde in dien toestand
ontrukken. Op haar verzoek moest hil zieh de kalmte en ondgrworprnheidvan een mar-

t0tde vjandige Mogendheden wenden envan
hen redding vragen.Lodewj;k zond den dagbladschrjver M allet.dw-pan naar deBondgenooten en begeerde,datzj metomzigtigheid

telaar.HtJhield zlch bezlgmethetonderwj's

van zjnzoonendoorlasgedurendezjneqevangenschay 250boekdeelen.Nadatde Natlonale
Conventle Frankrjk in eene republiek her-
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schapen had,begon zj teberaadslagen over werd op het kerkhof van Ste Madelainebjhet 10t des Konings.De Jacobt
jnen wilden gezet,en volgens zjn testament verklaarde
hem zonder vorm van procès veroordeelen en zjn broeder,de graafvanTrptzo
zc:,denDauter dood brengen,doeh de Girondjnen ston- pht
jn, a1s Lodetvqk XVII, koning van
den er op, dat de vormen der regtspleging Frankrjk.
werden in acht genomen, hopende dat zj
Lodewl
jkXVII (Karel),tweede zoon van
hierdoor 'sVorsten leven zouden redden.Den Lodewl
jkXFfenvanMarLeuqâltoinette.Hjwerd
llden December verscheen Lodewqk vöörde geboren te Versailles den 27sten Maart 1785
Vergadering.Hj gedroeg zich metwaardig- en ontving den titelvan hertog ranFbrpzlpi;
heid, verdedigde zich en wees op zjne con- en na den dood van zjn Ouderen broeder (4
stitutionéle regten, waarna hem Tronchet, Junj 1789)de waardigheid van dauphjn.Hj
-K al
eslterbee en Desèze als verdedigers werden bezat als knaap eene bloejende gezondheid
toegevoegd.Bj den invloed van deparijder en een opgeruim dvoorkomenjengenootonderbloeddorstige radicalen w as de uitkom st van wjsvan demarkiezin de Tplrzdfen vanden
het procès niet twjfblachtig.Den 26sten De- abbéDarowœ.In den eersten tjd derOmwencember verscheen Lodewj;k ten tweeden male teling bragt men hetvolk meermalen t0t bevoor de balie en nam ,nadat Desèzehem ver- daren doorden Jeugdigen Prins te vertoonen

dedigd had, zelfhet woord,om in hetalge- in het unifbrm van een soldaat dernationale
meen zjne onschuld te betoogen en debloed- garde en met de nationale kleuren getooid.
schuld van den loden Augustus van zich af Na de gebeurtenissen van 5 en 6 october
te werpen. H oewel m en de onloochenbare 1189 betrok hj met zjne Ouders de Tuile-

bewjzen van Onderhandelingen van hetH0f rieën, woonde de rampspoedige vlugtbj en
metvreemde Mogendheden bj de bestorming volgdemetzjne zuster.dehertogin van Anvan het paleis gevonden had, meende de
Koning die te moeten Ontkennen, en dit
maakte een zeer ongunstigen indruk.DeC0nventie bepaalde toen,datmen over allezaken
m et eenvoudigem eerderheid van stem menz0u
beslissen en verklaarde Lodewqk OtZ
.
?/6J,zooa1s m en den Koning noemde, schuldig aan
zamenzw ering tegen den Staat en tegen de
veiligheid des volks. O0k stelde men vast,
dat het oordeel, h0e o0k luidende,niet ter
bekrae,
htiging z0u worden voorgelegd aan het

#OVJJZP,:, de gevangenen naar den toren van
den Tenlpel.Na de teregtstelling van Lode-

roep,met383 tegen 310 stemmen.Lodewt
qk
vernam zjn vonnis metkalmte,maar verzocht om een uitstel van 3 dagen,om eene
vrge zamenkomst met zjn gezin,van hetwelk men hem gedurende den loop van het
geding gescheiden had, en om den bjstand
van zjn biechtvader Edgel
rortlt.Alleen het

een ruwen Jacgbjn,densthoenmaker Mmon,
en deze deed met zjne vrouw alhetmogeli
jke 0D; den gevangene naar ligchaam en
geesttebederven.'
roen hj schiert0tstomp-

lp#k X VI werd hj door zjn Oudsten 00m ,
'
die zich toen in W esttàlen bevond,t0t K0-

ning uitgeroepen,dochhjtoefden0gmaanden
lang met zjne moeder in de gevangenis.In
Junj eehtertrad k
%aint-e
H stop methetberigt,
datdegevallenGirondjnentlooreenezamenzwering den telg van Lodennjk X VI weder

op den troon w ilden plaatsen, w aarna de
Conventie gelastte,dathet kind z0u worden
volk,en den 19denJanualjveroordeeldemen gesdheiden van zjnemoeder.De Prins werd
den Koning ter dood, zonder uitstel of be- in den Tempcltoevertrouw d aan de zorg van

uitstel werd hem geweigerd.Nadathj geduJanuarj rustig geplapen en den troostvan de
godydienst ontvangen had, beklom hj den
zlsten Januarj 1793 den wagen van denmaire
en werd Onder sterke bedekking naardePlace
de la Révolution (thans Place de laConcorde)
gebragt. Te 10 tlre betrad hj moedig het
schavot. Toen zjne beulen hem gebonden
hadden, rukte htj zich l0s en riep t0thet
rende den nacht van den zosten op den zlsten

volk: rFransehen! ik sterf Onschuldig; ik

zinnigheid vervallen was, ontlokte Hlbert

hem de schandeljkste beschuldigingen tegen
zjne eigene moeder. Na den va1 van het
Se,hrikbewind scheen men hem m et opzette
vergtlten, zoodat er nagenoeg geene verande-

ring kwam in zjn toestand.Men hield hem
in een vertrek opgesloten,zonder verpleging,
zonder eenig onderwjs, en niemand bezocht
hem ,metuitzondering van de inspecteurvan
den Tempel.In dien toestand verdween zjne
ligchaamskracht en verloor hj het vermogen
Om te spreken,en hj kwjndelangzamerhand
weg.In Februarj 1795 steldemen eindeljk

den gemeenteraad van Parjs in kennismet

wensch,dat nljn bloed nietoverFrankrjk de zlekte van den Prins. De beroemde gekome!'' Het geraas der trommen verdoofde

zjne stem en Onder den uitroep van EdgetpprfA.
.oZ00n van den heiligen Lodewj;k stjg
ten hemell'vielzjnhoofdonderdeguillotine.
De Koning stierfalshetslagtoFerderdiepe
verdorvenheld van hetH0f,waarbj hetabsolutismus zich veroorloofde het volk uit te
zuigen en te verdrukkel.Persoonljk had hj
geene andere schuld,dan dat de nattltlr hem
de eigensehappen had onthouden van een
schranderen staatsman) die in staat z0u

geweest zgn, de Fransche maatschapptl op
eene vreedzame wjze tehervormen.Zjnljk

neesheer Dussaultwerd naarden Tempelgezonden, dûtth deze bduigde dat alle hulp te

laat kwam ,waarna de Prins den 8sten Junj
1795 overleed. Toen zich het gerucht ver-

syreidde,datmen hem vergiftigd had,begaf
zlch, op last der Conventie,eene comm issie
van geneesheeren derwaartsen verklaarde,dat
de verm oedensvan een geweldigen doodonge-

grondwaren.HetstoFeljk overschotwerdop

het kerkhofvan Ste Marguerite begraven.
W eldra eehter werd het berigt uitgestrooid
en doorvele Koningsgezinden geloofd,datde
Prins niet in de gevangenis gestnrvenjmaar
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duruit ontkomen was en n0g leefde.Vooral den laatsten tjd van het Keizec k en geberiep men zich op de omstandigheid,datop holpen door Jnles Fcrre - heeftzjn zoon

den 9den Junj 1795 een man,Anjardiesge- vruchteloozepogingenaallgewend,om teParjs
nu md en vergezeld dooreen lojarigen knaap, de beweerde regten zjns vaders en alzoo 00k
op den weg van Parjs naar Fontainebleau de zgne te doen gelden.

in hechtenis genomen, maar den volgenden

Lodewl
jk XVIII (StanislausXaverius),die
dag wederopvrjevoetengesteldwas,zonder van 1814 t0t 1824 regeerde.Hj werdgebodat men vernomen had, w aar dat kind te
huis behoorde. W eldra stonden er voorts
onderscheidene gelukzoekers op, die hetgerucht der 'ontsnapping bezigden, om behen-

digljk de r01van Lodewl
jk XVII op zich

ren te Versailles den l7den November 1755
en

was de 4dezoon van den dauphjn Lode-

wiî'k (eeni
ge zoon van Lodewnk JFF) en
A'lril Joseph,a OJ# Saksen. Hi
j ontving den
titel van graaf van Prorenee en genootm et

te nemen.De eerste van dezewasJeanavlri: zjn broeder het onderwtjsvan den bekromHerrapault,de zoon van een kl
eermaker van pen hertog de la Fcfz-t
pt
po
z.Hj stond,wat
St.L0,die in 1812 alslandlooperindegevan- vermogens desgeestesbetreft,hoogerdanzjne
genis overleed.- Een ander!Mathyrin .#r$I- broeders,zochthetbgzjn van geleerdemanneau,geboren in 1784 te Vezlnsbj Choletin nen, las de werken der Romeinsche dichters

Anjou,waar zjn vaderklompenmakerwas,
onderging na de Restauratie herhaaldeljk
strafenen verdween nadeJulj-omwenteling.
Grooter opzien baarde in de jaren 1833en
1834 dezich noemende hertog vanAicFlzzlpss
ook Lodewl
jkSàcfe Alfred,baron van Aïc/
zmond en hertog'tan Fbr-czltfié'geheeten.Deze
avonturier droeg eigenljk den naam vanHenri
A /àerf, was geboortig uit de om streken van
Rouen en rigttein 1828bjherhalingverzoekschriften t0t de Kamer,waarin hj handhaving verzocht van zjne titelsen regten.Hj

en wjsgeerenen maaktezelfsverzen.In1771
trad hj in hethuweljk metM arieJ'
p.
:Jp#ïzle

Louise,eene dochter van Vidor2plc#efx#111,

koning van Sardinië.Nadat Lodewj;k XVI
den troon beklommen had,aanvaarddehjden
titel van Monsieur en werd,eigenljk alleen
uit jdelheid, een tegenstander der regéring,
maaronttrok zich bj hetuitbarsten derOmwenteling aan alle flpenbal'eaangelegenheden.
Gedurende de gebeurtenissen van 5 en 6 Oc-

tober bleef hj onopgemerkt, doch later beschuldigde men hem van den toeleg,om zich

we
rd in 1834 t0t zl-jarige qevangenisstraf van het reyentschap meester te maken.In
veroordeeld, maar ontsnapte ult Ste Pelagie hoever hj ln den aanslag van I'
arras(zie
naarLonden waarhj na velerleiavonturen aldaar) betrokken was,is nietduideljk gebleken,doch de Prinsachtte hetnoodig,zlch
in 1845 overleed,en terwjlHlbertteParjs
teregt stond, zag men een zekeren Morelde
& . Didier optreden, die in naam van den

op het stadhuis te verdedigen,waardoorhj
de gunst verwierf van het volk.Intusschen

echten, waren Lodewj;k XVII tegen de aan- onderging zjne populariteit een geweldigen
matigingen van dien gelukzoekerprotesteerde. schok bj deOgenbaarmaki
ngvan hetrRoode
Deze Morelwaseen Duitscher,KarlY illelz4 Boek'' waarult bleek, dat hj verbazend
Naundor.f geheeten en afkomstig uit de Ne- groote sommen - bjna 14 millioen livresder-Lausitz.Hj woonde te voren alshorloge- ten tjde van Calonne in den vorm van benemaker en vader van een talrjk gezinteKros- fciën uit de schatkistontvangen had,boven
sen en stond algemeen bekend a1s een opregt zjn Jaarljks inkomen van 80)0000 livres.H0een oppassend m an. Reeds lang beschouw de wel hj zljn woord gegeven had,dat hj

hj zich zelven als den hertog van Norwztxzltfïé, Frankrjk nietzou verlaten,begafhjzichtoch
leverde een verhaal van zjne vlugtuitden teqeljk met den Koning op devlugten beTempelen wendde zich totverscbillende Mo- relkte over Rjsselongehinderd de stad Brusgendheden, alsmede totde hertogin van An- sel. Nu kwam hj Openljk in verzettegen
,olIJ-e. Na de Julj-omwenteling begaf hj de Nationale Vergadering, riep de hulp der
zieh met zjn gezin naar Frankrjk ,waar hj vreem de M ogendheden in t0t herstelling van
wegensde overeenkomstvanzjn gelaatsvorm de aloude monarchieen gafmetzjnbroeder,
met dien der Bonrbonsen wegensdetreffende

den rraafvan drdpï,
s,deverklaringvan Pil1-

geljkenis van zjne dochter metMarieAn- nitz ln het licht,waarin aan den Kuning de
fpiweff: vele aanhangers vond. Hj wendde bevoegdheid w erd ontzegd,om de conbtitutie
zich t0t de Kamers, maar deed afstand van aan te nemen. Deze vjandige houding der

de Kroon ten behoeve van het Huis van Or- Prinsen, die te Coblenz een hofstoetvormonder voorwaarde, dat men hem in den,en hun jver om een leger van uitgeweBe
tve
aat
elde,om a1s prins van den bloede te kenen te verzamelen?hadden eennoodlottigen
l
n.stDe
stichting van een dagblad,waarin invloed op het procès van Lodewgk X VI.
hj zjne rogten wilde bepleiten,bragthem Toen de beide broeders geen gevolg gaven
evenw el spoedig in geldverlegenheid,zoodat aan den eisch des Koningsom naarFrankrjk
hj alsopligterenbedriegerwerdaangeklaagd. terug te keeren,verklaarde de NationaleVer-

De regtbank besliste echter, dat Na'
alldorf
niets was,niet eens een bedrieger, en sprak
hem vrj. Later vestigd
.e hj zich te Deltt,
waar hj in vrj goede omstandigheden leefde
en in 1845overleed,metdenjverderinnigste
overtuiging verdedigd doorzjntrouwenvriend

gadering door een besluit van 16 Januarj

1792 den graaf'ran Prorenee vervallen van
het regtop het regentschap en op den troon.

In Julj 1792 vereenigde de Prins een korps

van 6000 uitgewekenen met hetPruissische
invasieleger en vaardigde een dergeljk maniGrua. deIJ Barre.O0k n0g veellater - in fest uit,a1sdatvan den hertogranWz'lzl.- ïp'k.
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Na zjn terugtogt tlit Champagne,begafhj
zich naar Hamm in W estfalen,en na de teregtstelling des Konings zond hj een nieuw
manifestin hetlicht,waarânhjdenDauphjn
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len.Talleyrand enandereinvloedrjkepersonen

zorgden toen voor hetoverige.De Senaatbenoemde een Voorloopig Bewind met Talleyrand aan het hoofd. Dit deed een ontw erp
als diens Opvolger uitriep en zichzelven tot V&n grondwet, in overjling door den Senaat
regent en den graafr@n H'rfpi.st0t luitenant- vervaardigd en den 5den April 1814 aangeno-

generaal benoemde.Nu verplaatste hj zjn men,in het lichtverschjnen,volgenshetwelk
Hof naar Verona en noemde zich graafvan

A@:eI.Na het overljden vanden Dauphjn
aanvaarddehj in 1795 den Koningltikentitel
en deedeeneproclamatieverschjnen,waarin
hj de herstelling der aloudemonarchieaan-

de B onrbons werden hersteld op den troon.
Een ander Senaatsbesluitvan 4 Aprilbelastte
den graafvan Artoismethetstadhouderschapy

totdat zjn broeder door het aannemen der

constitutie den troon z0u hebben bestegen.
kondigde. Bedreigingen, door Bonaparte t0t De graaf van .
E?
J
#dellandde den 26sten April
de Venetiaansche Republiek gerigt, veroor te Calais en vertoefde eenige dagen te C0mzaakten zjne verbanning. Hj trok in April piègne, waar hj deFransche maarschalkenj
1796 over den St. Gotthard en vereenigde en in St.Ouen waarhi
jdeputatiënvanstaatszich met het leger van den prins ran Opl#J, ligchamen uit de hoofdstad ontving.Hier verhetwelk zich verbonden had met de Oosten- klaardp hj,dathj krachtenszjnebevoegdrjksche troepen. Daar hj zgnetoestemming heid als opperheer aan het Fransche volk
weigerdet0teen huweljk van dedochtervan eene constitutie z0u verleenen,uaaar dathj
Lo
dewb'
k XVI metaartshel'
tog Karel,wilde die van den Senaatverwierp.Den 3den Mei
het kabinet te W eenen hem niet als Koning hield hj daarop, na eene ballingschap van

erkennen, en hj moest zich uithethoofd- 24 jaren,als koning van Frankrjk zjn inkwartier van den prins van Condl te Miihl- togtin Parjs,en eenemaand later (4 Junj)
heim verwjderen. Hj ging naarDillingen in ontving hetvolkdebeloofdegrondwet(charte).
Zw aben,waar een Fransche sluipm oordenaar
Hoewel Lodewj;k den aard der Revolutie
hem bjna met een kogel in het hoofd ge- en de gezindheden der natie niet begreep,
troFen had,en vandaar naar Blankenburg in zou hj welligtdoorzjne welwillendheid de
Brunswjk.Toen hj nadegebetlrtenissenvan gtlnst des volksverworven hebben,z0o niet
18 Fructidor (1797) zjne verwachtingen in aanstonds de aloude adel- en priesterpartj,
Frankrjk verjdeld zag, achttehjhetvoor met den graafvan Hrfpï,saan hethoofd,zich
zgne voiligheid van belang,zich n0g verder tusschen de ingezetenen en den zwakken
teverwjderen.Keizer PaulvanRuslandver- monarch had geplaatst. De gewigtigste bepaleende hem eenewjkglaatsteMitauinKoer- lingen der grondwet, vrjheid van drukpers,
land,waar hj zich ln Maart1798 vestigde. eigendomsregt en regtsveiligheid,werdenaanHier ontstond weldra eene kleine h0fhouding

uitgewekenen, en o0k zjne gemalin
voegde er zich na eeneachtjarige scheiding
YPeer bi
j hem .D e Onderhandelingen van den
Czaar met den Eersten Consulin Frankrjk
waren echter oorzaak,datde graafvanA'
(
/.
:selin 1801Mitau verlatenmoest,waarnahj,
Van

m et vergunning van Pruissen, te W arschau
ging wonen. Bonapaete deed hem aldaar in
1803 het voorstel, Om voor zie'
h zelven en
zjn geslacht afstand te doen van den Franschen troon,m aarde Prins wees het van de
hand en protesteerde tegen dc troonsbeklim m ing van Napoleon. M et toestemming van
keizerAleœanderkeerdehj in 1805naarMitau
terug, riaar de vrede van Tilsit noodzaakte

stonds met voeten getreden en deaanhangers
des Keizers,de Republikeinen en de Protes-

tantenmetwoedevervolgd.Eerstbjhetberigt

derlanding vanNapoleonvolydedeKoningeen

anderen weg,bezw oer op nleuw degrondwet

en zond vrjz
'innige proelamatiën in hetlicht,
doch te vergeefs. Bj de nadering van den
Keizerverliethj metzjn gezin in dennacht
van den 19den op den zosten M aart1815 de
hoofdstad en vlood naar Rjssel,vanwaar hj
zich den 23sten Maart over Ostende naar

Gent begaf. Hier volgden weldra zjne getrouwen, aan wier onverstandige woede hj
deze tweede ballingschap verschuldigd was.

Na den slag bj W aterloo deed hj den 25sten
Junj te Cambray eene proclamatieverschjhem,om in 1807 eenewjkplaatsinEngeland nen,waarin hj aan het volk zjne feilen bete zoeken, alwaar de graat'van x4rfoi,
szieh leed en eene algemeene amnestie, behalve
reeds sedert 1796 bevond. Hier kochthj in aan verraders,bellevens nieuwe waarborgen
1809 het kasteel Hartwell in hetgraafbchap

voor de onschendbaarheid der grondw etbe-

Buckingham ,waarhj vervolgenswoondeen loofde. Onder bescherming van den Hertog
cdllïzl
tfpsdeed hj voortsden 9den Julj
in 1810 zjne gemalin doorden dood verloor. ean '
Toen de va1 van Napoleon naderde,poogde 1815 op nleuw zjn intogtin Parjsen herhj hetFransche volk aan zjnbelangtever- haalde zjne toezeggingen.Niettemin boog hj
binden.Met den graafv@n wd.
rfoi: en den her- zich aanstonds onderhetjuk deroudepartj
t0g van zzepsfllme vaardigde hj den lstenFe- en gafde staatsmagtprjs aan een grenzeloos
bruarj 1814 eene proclamatie uit waarin hj fanatismus. Do0r eene ordonnantie van 16
vrjzinnige instellingen beloofde,die in over- Julj werd hetleqerontbonden,en deplaats
eenstemming waren met den geestdestjds. der beproefde officleren werd ingenomen door
Niettemin vestigde de openbarp meening in

m annen,van wie somm igen n0g nooitdew a-

Frankrjk eersthareaandachtopdeBourbons, pens hadden gevoerd.Eene andere ordonnantoen de VerbondeneMogendhedenverklaarden, tie van 24 Jult
i wees de verradersaan;19
datzj nietmetNapoleon wilden onderhande- generaalsen oëcieren werdenvoordenkrjgs-
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r% d gebragt,- 38 personen,waaronder een

Den 7den Mei 1792 t0t veldmaarschalk be-

aantalburgerljkeambtenaren,verbannen,-

vorderd,voerdehj in hetkorps van Lnckner

roofd. In strjd metzjn karakter betoonde
zich deKoning bj deveroordeeling vanNey,
Zcàd#o)àr:en Laralette (zie onderdienamen)
onverblddeljk. De Kamer (Chambre introuvable), den 7den October geopend, was door

van Valmy bj.Daarna kwam hj onderde
bevelen van Dwmonriezen w0n metdezen den
slag bj Jemappes.Ten gevolgedergebeurte-

en 29 van hunne waardigheid als pairs be-

bevelOver eene kavallerie-brigade,klom onder
Kellermann t0t den rang van luitenant-generaal, en woonde als zoodanig de kanonnade

verkiezingsgeknoei a1s opgeproptmet dweep- ni
ssen van 10 Augustus 1792 had de Prins
zieke ultra-koningsgezinden,zoodatdehel.
tog reeds lang zjne tltels afgelegd
en, evenals
.
de Aïc/zelïd. den Koning aanried,om haarte zjn vader, den naam Eqal'
ite
'aangenomen,
ontbinden (5September1816).opdezenmaat- en toen de Conventie hetverbanningsoordeel
regelvolgden ultra-rolralistische zalnenzwerin- uitsprak over de Bourbon.n,werden vader en
gen,die devernietigingdcrgrondwetendever- zoon daarvan uitgezonderd.Niettemin kwam

wjdering van Lodewl
jk beoogden.In depro- de Prinsna denrampspoedigenslagbjNeervinciën ontstonden moordenaarsbenden,door winden, waar hj hetbevelvoerdeoverhet
adelljken ofpriestersaangevoerdjdieonge. centrum, in een hagcheljken toestand.Mgn

strat de M nhangers der Revolutie en O()k de m eent,dathet t0tde plannen van Dnmov m
Protestanten om het leven bragten.Men gaf behoorde, den hertog van Ckartres 0P den
aan die schandeljkevervolging den naam van constitutionélen troon te plaatsen;hetisevenTerreur Blanche(WitScllrikbewind).Dege- we1 onzeker ()flaatstgenoemde daarmede bevangenissen waren gevuld m et staatkundlge kend was.Intusschen werd zooweltegen Loovertreders,deregtbanken overladen metpxo- Af
ti
'
i
jà Pltilipsa1stegen zjnbevelhebbereen
cessen.Naauweljkswashetministérie Deea- bevelvan inhechtenisnem inguitgevaardigdjen
ge: t0t groote bljdschap des K onings erin beidenzochten den4denApril1793veiligheidop
geslaagd,om dien storm t0tbedaren tebren- Oostenrjkschgrondgebied.LodewukTMlè.
:begen,toen hetvermoorden van den hertog ran gafzichtoennaarzwitserland,waarzjnezuster
Wdrri(zie aldaar)aan deultra-koningsgezinde Adllaideen madame de Gezlfï.szich ophielden.
urichjte
partj nieuwe kracht schonk (13 Februarj Intusschen hadden de overheden te Z18Q0).De gevolgendaarvan openbaarden zich Zug en op andere plaatsen geen moedgenoeg,

in de afschaëng der vrjzinnige kieswetin om hem eeneveiligewjkjlaatstewaarborgen.
Junj 1820 en in den vermeerderden invloed De Prins plaatste om dle reden zjnezuster
van den graaf van z rft?ï.:, die Villèle in het
ministérie bragt.'
rothandhaving der legitimiteit en t0t bevestiging van het m onarchaal
beginsel5et de zw akke K oning zich in 1823
0ok n0g verleiden t0t een nietsbeduidenden

in een klooster te Aargau en doolde gedurende 4 maanden in de bergstreek rond.Ein-

deljk bezorgde een ander uitgèwekene, de
generaalM ontesquiou,hem de betrekking van

leeraar in de wis-en aardrjkskunde aan de
00r10g in Spanje.Daarna overleed hj den schoolteReichenau bj Chur,en hj washier
16den September 1824.Hj was vriendeljk in 8 maanden werkzaam onder den naam van
den omgang en bezat zelfs de jdelheid om Cltabaud-Latour. Toen hi
j vernam ? dat zjn
als geleerde en alsdichtertewillenschitteren. vader geguillotineerd was!begafhj zich naar
Lodew'
qk TM/Y:, meer algemeen bekend Bremqarten t0t Montesqmouen diendedezen
alsLouis Z'AïJ@Z?/,dievan de Julj-revolutie a1s adludant onder den naam van Corby.Einin 1830 t0taan de Februarj-omwenteling van deljk nam hj het besluitom naar Amerika
1848 den troonvan Frankrjk bekleedde.Hj te verhuizen en reisde om die reden naar
werd geboren te Parjsden 6den october 1773 Hamburg. Gebrek aan de noodige geldmiddeen was de oudstezoon van hertog Lodewl
jk len verhinderde echter de uitvoering van dit
TMRP.: Joseph van O:,Idcl.:en prinses Lonise plan, en hj volbrag'
t eene reis doorDeneA crïe Adelaide t,
Jzl Pentkièvre.Bj zjne ge- m arken, Zweden en Noorwegen t0t aan de
boorte ontving hj den titel van hertog r@n Noordkaap.Na zjn terugkeer te Hamburg in
Fcloï.v en in 1780 dien van hertog van CAJr- den aanvang van 1795verkeerdehj eenl
gen
tres.In 1782 belasttezjn vaderzjnevrien- tjd inzeer bekrompeneomstandigheden.Zgne
din madame de Geplï.smet de opvoeding van moeder en zjne beide broeders, de hertog
IfJMJZ:,
dezen zoon en van zjne overige kinderen. van Xtpzl/zezldïer en de graafvan .D t:/
Hetstelsel,door die vrouw gevolgd,was in waren inmiddelsin Frankrjk op vrjevoeten
overeenstemming metdebeginselen van haren gesteld:terwjlhetDirectoirealsvoorwaarde
tjd. De Prins leerde nieuwe talen,hardde stelde,datde oudste broederEuropaverlaten
zich naar ligchaam en geest en ontving naar moest. De hertog van Orleans,zopals hj na
verstand en harteenedegeljke opleiding.Bj den doodzjnsvadersgenoemdwerd,scheepte
hetuitbarstenderOmwenteling trad hj inde zich dusin en bereikte Philadelphiadenzlsten
gelederen der nationale garde en werd,naar October 1796.Bj de gebeurtenissen van 18
het voorbeeld zjnsvaders,zelfslid van een Fructidor werden echter de goederen der faclub derJacobjnentdiezich toen nogpvrien- milie Orleans verbeurd verklaard en alle
den der constitutie'' noemden.Nadat hj in Bourbons nogmaals uit (le Republiek verban1791 het bevel over zjn regiment te Ven- nen.DeHertogin-W edtlwevertrok naarSpanje,
dôme aanvaard had, werd hj in Augustus maar de Jongere broeders volgden den ouddaarmede overgeplaatstnaar Valenciennes en sten en stapten in Februarj 1797 in Amerika
tevens t0t kommandant dierplaats benoemd. M n land.De drie Prinsen deden nu eene reis
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door de Vereenigde Staten en vertrokken in

1Q9

Eerst toen het H0f tegen het einde van

het begin van 1800 naarEngeland,waarzj 1816 meer gematigdheid aan den da4 legde,
langer dan 7 Jaren te Twickenham bj L0n- keerde hi
j terug en genoot rustig ztn aanden leefden van eenig geld,dathunnemoeder zienljk vermogen.Zjn paleis werd de vervoor hen bezuinigde.In 1807 stierfdehel'tog gaderpl
aats van vrjzinnige en wetenschapyevan A ozlf.pdz/.e r aan eene borstkwaal,en daar ljke mannen enallengsreeshjindeachtlng
de graafvan .
& l:7bIcï.
:desgeljks ziek werd, des volksf O0k de zonen van den Hertog,
bragt LodewUk hem naar Malta, waar hj die de openbare scholen bezochten,genoten
eerlang overleed.De hertog nan Orleannreisde eene groote mate van populariteit. Na de
nu naar Sicilië, waar koning I'erdinand Tj troonsbeklimming van Karel X werd zjne
van de helftvan zjn rjk beroofd,te Paler- verhoudinj t0t het H0faangenamer.Aan de
mo zjn verbljf hield,en vatte ertoegene- gebeurtenlssen, die de revolutie van 1830
genheid op voor 'sKonings tweede dochter, voorafgingen,nam bj geenaandeel,en geduprinses M arie Amélie. Vo'ôr het sluiten der rende de bloedige dagen van 27, 28 en 29
echtverbindtenis zond Ferdinand hem echter Julj 1830hadhetH0fteSt.Cloud hem gemet prins Leopold '
plzl Ralerno naarde Spaan. heel en alvergeten en verzuimd mu tregelen
sche kust,om aldaar voor de zaak der Bour- te nem en tegen een staatkundig persoon van

àpzl: tegen Joseph .rt
?z3t:
zt
zrf: te strjden.De

Prinsen landden te Gibraltar, maar op aandringen van Engeland werd Leopold aldaar
in heehtenis gehouden en de hertog van OrI:lzl.
:in September1808 naar Londen gebragt,

waar hj niet zonder moeite verlofOntving
om naar Palermo terug te keeren.Na zjn
huweljk (25 November1809)tePalermowerd
hj doordeJuntavan Sevilla naarSpanjegeroepen, om aldaar aan het hoofd van een
leger Catalonië in opstand te brengen.Den

groot gewigt.00k te Par'
ds werd zjn
naam gedurende den strjdnietgenoemd,en
Z00

a
lleen Zc/ffe hadhem sedertden 28stenJulj
aangespoord, om van de gelegenheid gebruik
te maken. Toen den 29sten op het stadhuis
het vonnis derafzetting van KarelX geveld
was, besloot de Kamer, Op voorstel van

Lastte (30 Julj),den hertog ean Or!eJs.
9,als
luitenant-generaaldesRjks,methetregentschap te belasten.De Hertog vertrok daarop

n0g dienzelfdennachtvanzjnkasteelNeuilly
zlsten Mei 1810 scheepte hj zieh in Op een naar Parjs,aanvaardde de hem aangeboden

Spaanseh fregat, bereikte Tarragona, maar waardigheid en onderschreefOp het stadhuis,

vond geen leger.Nu begafhj zich naar Ca- waar de Republikeinsche partj Onderde leidix, werwaarts ook de Junta dewjk geno- ding van Lafayettegevestigd was,hetbekend
men had,maar de Spanjaarden waren moe- Julj-programma,waarin een troon gesticht

deloos geworden en vreesden voor de inmen- werd,omgeven door republikeinscbeinstellin.

ging vanEnkeland.NadatdeCortesdenPrins gen.Tevenshad 00k KarelwY,bj den troonverzocht hadden zich te verwjderen,keerde afstand van hemzelven en van denDauphjn,
hj den 3denOctobernaar Siciliëterug,waar den hertog van Orleans t0tluitenant-generaal
hj Jaren aaneen hetgenotsmaaktevan een des Rjksbenoemd en hem ten slotte opgegelukkig hlliseljk leven, Bj de tjding van dragen,denllertorvan Ppr#ellz(graafCh@mden val van Napoleon vertrok de hertog ran bord) t0tkoning u1t te roepen.De hertog van
Orle@nsnaarParjs.Hierwerd hj doorLode- Orleans gaf aan dezen laatsten lastgeen 4eD#'
: X VHI niet zonder 'vvantrouwen Ontvan- volg,omdat zjne vrienden allesvoorbereldgen, doch den 15den Mei 1814 t0t generaal den om hem zelven op den troon te plaatsen.
en opperbevelhebber der hussaren benoemd. Lodewj
;k.
PMI@:verontschuldigdedezehandelNa verloop van eenige weken haalde hj zjn

wjzetegen den ouderen tak derBowrbonsbj
huisgezin afvan Palermo en betrok eindeljk herhaling met de betuiging,dathjdaarbjniet
het Palais-Royal,de woonstede zjnervade- edreven was door eigenbelang, maar door
ren. Bj het berigt van de terugkeer van llefdeJegensFrankrjk,enhetvaltinderdaad
Napoleon vertrok hj naar Lyon!om erde zeertebetwjfelen,ofhj weldemagtbezat,
operatiën van den graafran X rfpl:te onder- om de oudere ljn op den troon te handhasteunen, doch daar alle pogingen vruchteloos ven.Nédat hj alsregentden 3den Augustus
waxen, keerde hj terug naar Parjs en be- de Kamers bjeengeroepen had, ontving de
zwoerin de zittinq der Kamervan 16Maart afgevaardigde Blrard den last,om eene 0m1815 met het Konlnkltjk Huis de constitutio- werking der grondw et te leveren.Niettem in
néle grondwet. Acht dagen later vertrok hj wist de Regent, gesteund door de doctrivan RjsselwedernaarEnqeland,werwaarts naire partj,te bewerken,datdevervorming
zjn gezin hem was voorultgereisd.Na zjn der grondwet zich hoofdzakeljk bepaalde
terugkeer in Julj 1815 bejegende Lodeltl
jl
c tot'de beginselen der inleiding.In eene zitX VIII hem koelen achterdûchtig,om datde

ting der Kam er van 9 Augustus bezwoer

liberale partjen den hertog '
oan Orleanst0t derhalvehertog Lodewqk TAi!è.
<v@n OrI:ll#
troonopvolger bestemden.Ook wasdeKoning de gewjzigde constitutie en beltlom krach-

nntevreden over de aansporing tOt gema- tens een besluit en eene uitnoodiging van
tigdheid,die de Hertog openltjk in deKamer dat ligchaam , in overeenstemming met de
der Pairs deed hooren.Il0e meer de popllla- Kamer der Pairs, a1s koning derFranschen
riteit van den Hertog daardoor l
<lom ,des te den troon.Hoewelhj dekroon doorbemidgrooter werd de haatvanhetHof.Daarom ver- deling der Kam er als uit de handen derNatie

wjderdehjzichuiteigenbewegingenvertrok ontvangen had, was hj toch van gevoelen,
den Q3sten October weder naar Twickenham. dat na de verwjdering van de oudere ljn
X.

9
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ëer Bovbons de troonopvolging toekwam aan

mingsbanketten gehouden werden, welke de
de Jongere.In dien geest maakte hj zjne rege
'ring metgeweldp004deteonderdrukken.
verheëng bekend aan de vreemde Mogend- De democratisch-soe.
ialistlsche partj maakte
heden, verpligtte zich tot hethandhaven der eindeljk gebruik van de algemeene ontevre-

verdrajen van 1814en1815,en werdinzjne denheid op het Hofen de regéring en bragt
waardlgheid erkend.TerwjlvoortsdeKoning den 22sten Februarj 1848 Parjsin Opstand,
den vrede methetbuitenlandzochttebewaren, waarbj deKoning metontzetti
nq ondervond,
poogde hj te midden van het çehaspel der dat 00k de nationale garde welnig geneigd
partjen steun tevinden bj demlddenklasse, was om vöôr de regéring de wapens te voewier vertegenwoordigers hem t0t den troon ren. Reeds op den middag van den 23sten
hadden geroepen,en tevensdeedhj zjn best Februarj legde Glizpfhetbewind nederen
om de overige partjen door de staatkunde de Koning beging den misslag het ontslag
van het Juiste midden (juste milieu)in be- aan te nemen vöôrdathj maatregelen genodwang te houden en te verzwakken.Maar men had t0t de vormi
nq van een nieuw kah0e groot zjne schranderheid en zjn per- binet. Terwjl het H0fln zjne radeloosheid
soonljkeinvloed 00k wezenmogten,hetwas
hem niet mogeljk deeischen dergroote democratische partj t0t zwjgen te brengen.
Zelfs zag hj zich weldra genoodzaakt, te
midden van bloedige volksbewegingen, zamenzweringen en aanslagen op zjn leven,
tel
ke
optv
rwo
nd
e0
rl
ke
wj
N7aaraan hj
zjn
t
oen
vs
lugt
ee
ne
me
nt
tj
ge
str
enz
ge

besluiteloos was, nam de opstand t0e in uitgebreidheid en kracht,en noch hetbevel,dat

de troepen niet meer mogten vuren (24 Februarj,des ochtends),noch 'sKoningsafstand
van den troon ten behoevevan zjnkleinzoon

(eenige uren later), noch zelfs de moediye

poging der t0t regentes benoemde hertogln
van Orleans, om de regten van haren zoon
ontkN7an:,
beteugeling en klimmende reactie.
in de Kamer te doen erkennen, waren in
Hoewelzulke omstandigheden de staatkun- staat, om den storm t0tbedaren te brengen.
dige volksontwikkeling weinig begunstigden, Lodewj
;kTM!'
è.
:jt0tmoedeloosheidvervallen,

nam de welvaartinFrankrjktoch aanmerke- van elken steun beroofd en zelfsdoorzjne
ljktoe.De staatkundedesKoningsinde00s- hovelingen begeven, verliet te midden van

tersche kwestie in 1840,waarin de Openbare
meening enkel magteloosheid en misleiding
zag, en vooral het noodlottig uiteinde van

het oproer om streeks den middag van den

uitzigt op de kroon ten deel viel aan een

doorbragt: en spoedde zich naar de kust van

24sten Februarj metzjn gezin heimeljk de
Tuilerieën en ontvlood Parjs.Hj begafzich
4en Kroonprins(13 Julj 1842),waardoorhet overSt.CloudnaarDreux,waarhjdennacht

kind,hetwelk toen eerst 4 Jaren 0ud was, Normandië, waar hj en zjne gemalin onder
ontrukten belangrjke steunselsa'
an den Julj- dreigend gevaar zich dagen laég verborgen
troon en gaven aan dedemocratischepartj, hielden, totdat het hun gelukte op den Qden

d00r socialistische gevoelens opgewonden, M aart te Trouville aan boord te kom en van
nieuwe kracht.Daarbj kwam n0ghetbestuur de door de Britscheregéringgezondenestoomvan het ministérie Gîdzot,dat van geenerlei boot pExpress'', die den Koning en de K ohervorming iets wilde hooren 0n toch eene ningin den volgenden dag te N ewhaven aan
vastheid bezat, die het llof en den K oning land zette.Zjnebloedverwanten,van wiehj
geheelen alzorgeloos maakte.Hetbleek ge- zich veiligheidshalva gescheiden had, waren

durig duideljker,datderegéring,t0tbehoud gedeelteljk reeds in Engeland aangekomen.
der meerderheid in hetParlement,zich niet Lodewl
jk T/lïlip:nam nu onderden titelvan
ontzag door allerlei m iddelen op de verkie- graaf van X dvill,'
y zjn intrek op Claremontj

zingen te werken,om onderdanige ambtena- eene bezitting van den Koning vanBelgië en
ren in de Kam er te brengen en door een niet ver van W indsor gelegen, en verdroeg
stelsel van omkooping eene soortvan afge- m et kalmte en waardigheid de w isseling van
vaardigden-oligarchle te scheppen,welkezlch zjn l0t.Gedurende den wintervan 1849 beweinig bekreunde om de algemeene belangen gafhj zich om redenen van gezondheid naal,
des volks. Daarenboven kwam door eene Richmond, doch keerde reeds in Maart 1850
reeks van geruchtmakende processen eene Daar Clareml
mt terug, waar hj den 26sten
ongehoorde bedorvenheid in hetbinnenlandsch Augustusvan datjaar overleed.Zjn stofeljk
bestuur aan den dag,- eenq bedorvenheid, overschotwerdbjgezetin de R.Katholieke
welke zich zelfs t0t de ministe
'riën uitstrekte. kapél te W eybridge. Lodewj;k TAiRF,
:bezat
De openbare meening eischte, om daaraan een krachti
g ligchaam ,benevens eene ongeeen einde te maken, eene grondige hervor- meene helderheld'
,scherpzinnigheid,vastheid
ming der kieswet,waaraan echter Glizpfen en stoutheid van geest'
,zuivere zeden,veel-

deKoningnietwildentoegeven,zoodatzjzich omvattende kenniseneenerjkeondervinding;
het misnoegen der gematigden op den hals hj was t0t aan zjn laatste oogenblik een
haalden. De nederlaag der buitenlandsche naauwgezet bestuurder zjner zaken en een
staatkunde van Lodewj;k T/zïli
z.
sin Italiëen uitmuntend huisvader. M en heeft w el eens
in de Zw itsersche onlusten van 1847 gaf gevraagd, waarom hj zich bj de Februarjnieuw e kracht aan den w ensch van alle par- gebeurtenissen z0o werkeloos,m oedeloos,radetjen naar eeneherzieningderkieswetenwas loos en zelfs vreesachtig gedragen heeft,en
oorzaak,toen de Koningbj deopening der m en kan hetantw oord daarop slechts vinden
Kamer den 28sten December 1847 deze her- in zjngevorderdenouderdom en in hetafmatvormingsbeweging afkeurde, dat er hervor- tend besef,dathj Jaren lang tevergeefsge-

LODEW IJK.
streden had.Z/ne gemalin (f 24 Maart 1866
te Claremont) schonk hem vele kinderen,die
zich &00r karakter,ontwikkeling en beschaving onderscheiden.Devertegenwoordigerder

regten van zjn Huisis zjn kleinzoon,prins
Lodewl
jk TAiD',
S Albert van Orleans,graaf
van Parjs,geboren den24stenAugustus1838.
Zie voorts onder Orleans.

2én Koning '
t
llzlPortuyal,nameljk:
Lodelvi;k I ofd0m LuisFdlè,p,diesedert

1* 1 den troon van Portugalen Algarvië bekleedt. Hj werd geboren te Lissabon den
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van Staat en verminderde hierdoorhare kost-

baarheid,terwjldedrukpersveelmeervrjheid verkreeg.Zjnebegunstigingvan wetenschap en kunst,voo1'alvan beeldhouw-,schilder-en bouwkunst,wasoorzaak,datzj er
ongemeen bloeiden. De Koning verzamelde
uitstekendegeleerden en kunstenaarsin zjne
nabjheid, verplaatste de universiteit Van
Landshut naar Miinchen en deed prachtige
gebonwen verrjzen, zooals het Odéon,het
Koninkljk paleis, het W ittelsbacher paleis,
de Basilica de Allerheiligen- en de Lodewjkskerk,de rRuhmeshalle''
,deVeldheeren-

3lsten October 1838 en isde tweede zoon van
koningin M aro 11 #tz Gloria uithaar huwe- halle, de Triomtq
poort, de Bibliotheek, het
ljk metkoning Ferdinand (hertogvanSaksen- Universiteitsgebouw , de nieuwe Pinacotheek,

Cpùlrg-AbFlcryl.Hj ontving metzjnOuderen
broeder (dom Pedro 11) onder de leiding
zjns vaders eene zorgvuldigeopvoeding van
Duitscheonderwjzersennam vervolgensdienst
bj demarine.In 1854 en 1855 bezochten de
beide Prinsen verschillendeEuropéscheHoven,
waarzj doorkennisen besehaving eengunstigen indruk maakten.Na hethuweljk van

allente Miinchen,- hetW alhallabjRegensburg, de villa bj Edenkoben,en herstelde
en verfraaide de hoofdkerken te Bamberg,
Regensburg en Spiers. Tevens was hj de

o
ntwerper van het Ludwigskanaal en de
stichter van de stad Ludwlgshafen.Daarenboven zjn degeschriften in pouzj enproza,

door den K oning in het licht gegeven,ver
prinses donna Antonia met delz erfprinsLeo- van onverdiensteljk.W aszjneregéringvan
yt
ll# ran .
s'
tll.
emzplldrs-k
%.gzzltzrio?.gd3zin Septem- die zjdeschitterend,zk.vondhareschaduw-

ber 1861 vergezelden prins Lodet
vi;
k (hertog zjdeineenegeweldigereadieop staatkundig
van Ozprft
?)enzjl
zjongerebroederdom Joao en kerkeljk gebied.De herstelling van talhunne zusteroverzeenaarDuitschland.Inmiddels Nierd het Koninkljk gezin teLissabon
geteisterd door eene hevige koorts,die eerst
den kroonprins d0n Ikvnando en eenige dagen

rjkekloosters!de bovordering vandenultramontaanschen lnvloed,doonverdraagzaamheid

jegensniet-R.KatholiekenenhetOnrustigdrjven der priesterpartj ging ervergezeld van
daarna (11 November 1861)00k den jongen onderdrukking der vrjheid desgeestes,van
koning,d0m Pedro,wegrukte.Ntlbeklom Lo- geringschatting derconstitutionéle beginselen.
A'
lp# alsnaasteertkenaam den troon,terwjl W é1 bezweek als regêringsmagtin het begin
prins d0m Joao desgeljks den 27sten Decem- van 1847 de ultramontaansche partj, maar
ber voor de dogdeljkeziektebezweek.Den de spanning nam t0e,vooralgeprikkeld door
6den Odober 1862 trad hj in hethuweltjk den ergerljkeninvloedvande Spaanschedanmet à
Mària T'
JI,geboren 16 October 1847, seres Lola M ontes.Reeds in Februarti1848
tweede dochter van koning Victor fzzllzlffô'î moest laatstgenoemde de wjk nemen V00r
van Italië. Onder het loFeljk bestuur van dreigendevolksbewegingen,en weinigew eken
dezen ontwikkelden Vorstishetrjk aanmer- later werd ook Bejeren voortgestuwd door
keljk vooruitgegaan in welvaartenbloei.Zjn den magtigen stroom ,die geheelDuitschland
oudste zoon, Karelt hertog ra'n .fk-twtzpztz, medesleepte. Met onwilbevredigde Lodew%
jk
M nschouwde het levenslicht op den 28sten de gestelde eischen en reedsden zosten Maart
September 1863.
1848 deed hj afstand van dentroon ten beTweeKoningen '
plzlBeqeren,te weten:
hoeve van ztjn zoon M aœimiliaan II.Na dien
Lodewqik 1 (KarelAugustus),die van 1825 tgd leefdehjambteloos,bleefbj voortduring
t0t 1848 regeerde. Hj was de Oudste zoon een opregt voorstander derkunst,enOverleed
en opvolger van koning M aœimiliaan Joseph te Nizza den 29sten Februarj 1868.
en van M aeie '
BGlâzlzzlle A'
ug'
aste, prinses
Lodewj
;k 11 (Ott0Friedrich M'ilhelm),die
van Ae.s,vezl-.Dtvzzl.sfJ#/, en werd geboren te den loden Maart 1864 w erd gekroond.Deze,
Straatsburg den 25sten Augustus 1786.Na het eelz zoon van M aœimlliaan 11 en geboren te
bezoeken der hoogescholen te Landshuten te Nymphenburç den 25sten Augustus1845,on-

Göttingen nam hj deelaan den oorlog tegen
Oostenrgk en in Tyrolen trad in 1810 in het
huweljk met prinses Tlteresa rlzl SaksenA'
ïl#ùfxr.çAc'
lf.
:ezz.A1s kroonprins bemoeide hj
zich weinig metstaatszaken,woondebj af-

derscheidt zlch door kosteljke gaven naar
ligehaam en geest. Onder de leiding zjner
voortreffeljke moederj Maria,eene dochter
van prins W illtelm van.rrz
lit
st
s:z,,ontving hj
eenezorgvuldigeOpvoeding.Toenzjnl8-jarige
wisseling te Salzburg,Tnnsbrick ,W iirzburg ouderdom hem meerderjarig maakte,z0u hj
en AschaFenburg en wjdde zich met ernst de hoogeschoolbezoeken,als hetoverljden

Mn debeoefening van kunstenenwetenschap- van zjn vaderhem riep om den troon tebepen.Daar hj in het dageljkseh leven alle klimmen.Hetregéringsbeleid onderging daar-

overtollige weelde vermeed,k0n hj aanzien- door geonerlei wjziging. De ministtlr vsn
ljke sommen besteden aan den aankoop van Scl
trenck bleefaan hetrot
?r,en vonderPfordkunstyewrochten en aan destichting van een ten, die hem laterverving,handelde in denprachtlg musétlm (de Glyptotheek). Nadat zelfden geest.Als jverig voorstalzderder11uhj den 13denOctober1825dentroonbeklom- ziek riep de K oning den componist W ayner
'nchen, daar de opera p'Lohengl'in''
men hadtvereenvoudigdehjdehuishouding naar Mil
9*
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reeës vroeger een diepen indruk op hem gemaakthad.De kunstenaarverkreeg alspoedig

werd ereenafzonderljkevredegesloten tusschen Hessen-Darmstadt en Frankrjk.V00r

op den Vorsteenbelangrjken invloed,welke het verlies van landen op den linker oever
van jaart0tjaarklom ,hoeweleeneernstige van deRjn werd hj schadeloosgesteld door
beweging van een gedeelte derbevolking te hethertogdom W estfalen.Eerstnalangenstrjd
Miinchen hem in den aanvang van 1866 deed trad hj den lsten Augustus1.806 t0et0tden
besluitenyom zjn gunsteling te verwjderen. Rjnbond en werd souverein groothertog.A1s
Als Konlng bepaalde hj zich gedurende de zoodanignoemdehj zich LodewukIenbragt
eersteJaren van zjneregéring t0thetonver- belangrjke hervormingen t0tstand.Zjn vermjdeljke,daarhj zich liefstafzonderde,om bond metFrankrjk kosttehem grooteoFers!
zich met de muziek der toekomst en roman- want de Hessen streden bj Badajoz, Vj
lectuur genoegen te verschaFen. Nagenoeg W agram en in Rusland.Nietteminvoegdehj
nieraand Nverd t0tzjnvertrouweljkenomgang zich eerstin 1813 door deConventieteFranktoegelaten; zelfs aan adel en geestelti
kheid fort aan de zjde der Bondgenooten.Op het
gelukte het niet zich in tedringen in zjne CongrèsteW eenenverkreeghjinplaatsvan
gunst. Op staatkundig gebied bleek het,dat W estfalen Rjnhessen.Zjn land,hetwelk bj
hj vrjzinnige gevoelenskoesterde,enterwjl het aanvaarden van zjn bewind op 100 D
dè ultramontaansche pers hem schrik zocht geogr. mjl 300000 inwoners telde,bestond
aan tejagen en afbreuk poogdete doen aan toen uit eene oppervlakte van 185 (n geogr.
zjn gezag,namen de liberaledagbladen hem mjlmet680000inwoners.Intusschenheerschte
in bescherming.Voor de staatkunde,in 1866

er eene groote gisting, door de misbruiken

d00r Bejeren gevolgd, en voorhetonvoor- van den adel en het streven naar vrjheid

deeliqe vredesverdrag metPrtlissen kan men veroorzaakt.Eerst door de grondwetvan 17
den Jeugdigen Koniny nietverantwoordeljk December 1820 werden de gemoederen bestellen. Daarentegen Is in'1870,bj de00rlogsverklaringvan Frankrjk,aanstondsdoor
hem verklaard, dat het Bejersche volk de
zjde van Duitschland koos,enlatervanhem
het voorstel uitgegaan,om den Koning van
Pruissen t0t keizer van Duitschland te verheâbn;
een en ander werd zooweldoor

zjn eigen volk als doorgeheelDuitschland
uitbundig toeg6uicht. Zjne troepen namen
eenwerkzaam aandeelaandenbloedigenstrjd,
doch de vrede van 1871 schonk den Koning

vredigd.Nadat hj den 24sten October1829
zjne gemalin door den dood verloren had!
Overleed hj zelf den 6den April 1830. Htl
was een vrjzinnig Vorst,diemetkrachtzjne
gevoelens handbaafde.De vrjheid van spreken werd doorhem nooit beperkt,zelfs niet
in den tjdvanNapoleon.O0kdulddehjgeene
geheime politie,en hetgroothertogdom genoot
t0taan hetverschjnenderBondsdagsbesluiten
van 1819 eene volkomenevrjheid van drukpers.Voorts paarde hj godsdienstigheidaan

wederom kalmte,en nogaltjdheeftdeMuze verdraagzaanlheid en bevorderde kunst en
der toonkunst v00r hem de grootste aantrek-

wetenschap.Een grootsch gedenltteeken isin

keljkheid,zooalsbljktuitdegrootscheopvoe- 1844 teDarmstadtterztjnereerverrezen.
ring der nieuwste compositiën van W agner in
Lodeut
i
jk .
!'
.
!'
, die Van 1830 t0t 1848 het
hetdaartoe gestichteoperagebouw teBairenth bewind voerde. Hj was een zoon van den
in 1876.
voorgaande en werd geboren den 26sten D ecem ber 1777 te Darm stadt,studeerde te LeipEén Koniny '
pczlHolland,nameljk:
Lodewj;k .
/ozlt
z
wcrfe,zieBonaparte(L0uis). zig en trad in 1804 in hethuweljk met WGJD rie Groot-B ertogen rlzlH essen,te w eten: ltelmine,dochtervandenerfprinsKamel.
zltfdznïëk
Lodewl
jk T,dievan 1790 t0t1830regeerde. ran Baden.Totdathj de regéringaanvaardde,
Hj werd geboren den 14den Junj 1753 te woonde hj te Darmstadt zonder zich met
Prenzlow in de Ukermark, waar zich zjn staatszaken te bemoejen.Na het afkondigen
vader,laterlandgraafLodewnk .
fX ,alsPruis- der grondwet nam hj echter zitting in de
sisch generaal-majoor in garnizoen bevond. Eerste K am er en werd in 1823 staatsraad.
Hj ontving zjneopvoeding onder deleiding Nadat hj zjn vader opgevolgd was,kwam
van zjne moeder HenrotteXcr/lïzle,prinses hj weldra in verwikkellngen metde Verteron Z'
?zdsrzgckezl-Wïrkdzz-/èltf, bezocht in 1769 genwoordigers, daardezewe1dedvieleljst
de universiteit te L eiden(ging toen op reis wilden verhoogen,maargeenszinszjneschulen trad in 1773 in Russlsche dienst,maar den betalen. Toen de invloed der Fransche
Mm weldra zjn ontslag.Nadathj in 1777 Julj-omwenteling zich ook in Hessen deed
in hethuweljk wasgetreden metLowoe.
Sàs- gevoelen,'werd de Groot-llertog reactionnair,
riëtte,dochter van den landgraafGeorg <ïJ- en dit was oorzaaktdat er,in weerwilvan
lteW roz)Hessen-barmstadt,bragthj inamb- veleverbeteringen op stoFeljk gebied,geene
telooze rustzjnedagen door,totdathetover- harmonie k0nbestaan tusschen Vorsten volk.
ljden zjns vaders(4 April1790)hem onder Bj den aanvang der beweging van Maart
den naam van Lodewj;k X t0t de regéring 1848 benoemde de Groot-llertoq,wiensgeriep. Kort daarna echter verloor hj Hanau zondheid veelte wenschen overllet,zjn ouden Lichtenberg.Zjne troepen streden aan de sten zoon t0t m ederegent, en Overleed den
Rjn,in den E
.lzasen in de Nederlanden,en 16den Junj 1848.Behalve den troonopvolger
zelf was hj tegenwoordig bj de belegering (zie onder) liet hj 2 zonen en eene dochter
van Mainz.Eindeljk moesthj zjneresidentie na.Zjn tweede zoon,Karel,huwde meteene
verlaten en eerst naar Gieszen, vervolgens dochter van prins W ilhelm tlczlPr'
aisnen,en
naar Saksen trekken. Eerst in Maart1799 beider oudste zoon, Lodewuk,werd dege
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maal der Engelsche prinsesAliee(1862),zjn derde zoon Aleœander,wasin 18660pperbevelhebber van het Zuid-Duitsche armeekorps,- en zjne dochter M aria isde gemalin van Aleœ@nder 11,keizer van Rusland.
Lodewj;k Jff,belastmetderegéring sedert
1848.Deze,een zoon van den voorgaande en
geboren den 9den Junj 1806,hadte voren
weinig invloed op de openbare aangelegenheden, doch door den dood van ztjn vader
t0tdentroon geroepentontsloeghjhetministérie d. 7'M!en benoemdeHeinrieltvonGayern
t0t opvolger van laatstgemelde. onder hem
en later onder Ja'
up onderging hetstaatsbe-

leid eene aanmerkeljlte wjziging.In Jtlnj
1849 werd de Groot-llertog opgenomen in
den Driekoningenbond. Toen echter in 1850
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der,gescheiden vanharen gemaalentePargs
gbvestigd, wilde hem aldaar opvoeden,maar
zjn vader en grootvader roofden hetkind,
toen het n0g slechts drie maanden 0ud was,
heimelt;k weg,om hem te doen Opgroejen
onder het volk,waarover hj later regéren
zou.Zjneeerstewayenfeitenvolbragthjonder
M onteeueltli tegen Iwrenne in den Elzas.O0k
toen de hertog van ZpfFzczrizwal genoemden

veldheer vervangen had, verkreeg Lodewl
jk
een kommando.Na den Vrede van Njmegen
keerde hj in 1678 naar Baden terug, en
aanvaardde,daar zjn vader reeds in 1669
Overlelen was,in plaatsvan zjn grootvader
(Willem J,f 1677)deregéring.Toen in1683
deof
lrlog tusschen Oostenrjk en Turkje uitbarstte,trok hj meteenaantalsoldatennaar

detjd derrestauratieeen aanvangnam,helde
Lodewl
jk over t0t de Oostenrjksche staatkunde en benoemdevon .
Dtzlf
zlùàt0tminister.
Na dien tjd Ontstonden gedurig botsingen

W eenen, en toen deze stad door den hertog
ran .rpfAcrïzz
ezàen doorLobiêski,koning van
.g

ging.In den oorlog van 1866 koos Lodewj;k
de zjde van Oostenrjk,zoodat hj bj het
sluiten van den vrede (3 September) eene
aanmerkeljke s0m aan krjgskostenmoestbe-

en versloegdeTurkenden24sten8eptemberbj
Nissaenden 19denAugustus1691bjSalankemen.In 1693werdhem hetopperbeveloverhet
Rjkslegerin Duitschland tegen deFranschen
toevertrouwd.HjheroverdeHeidelbergenging
voorts naar Engeland Om er in den oorlog
tegen Frankrjk behulpzaam te wezen. Na
het openen van den veldtogtin hetvoorjaar
van 1694 deed hj een inval in den Elzas,
waarhj de waakzaamheid vandenhertog de
.fp
z'mt
/d.v verschalkte en zich doorongem eenen
tjver onderscheidde,hoewel hj zeer door de
#
Jichtgeylaagd werd.Na dendoodvank
%obilski
zocht htj in 1697 den troon van Polen te
verkrjgen,doch Frederik z'
lfçlsf'
l
f:.
!,keur-

Polen,ontzet was, behaalde hj belangrjke
voordeelen op de wegtrekkendeTurken.Hj

tusschen de regéring en de vertegenwoordi- verkreeg hierna het Opperbevel aan de Donau

talen en daarenboven afstand doen van Hessen-llomburg en van een gedeelte van opper-

Hessen. Daarentegen sehaarde hj zich in
1870 aan de zjdevan Pruissen,enzjnland

maakt thans deel uit van het Duitsche Kei-

zerrjk. Hj isgehuwdgeweestmetM athilde
(in 1862 kinderloos overleden),eene dochter
van Lodewl
jk,koning van Bejeren.
Eén Landyraaf rczlTltûringen,nameljk:
Lodewî
jk de J
grïpkr
yr,een zoon van Lode'
mï/k de Gebaaede.Hj werd geboren in 1042

'

en vattp, volgens de overlevering,genegen- vorstvan Saksen,maakte zich daarvanmeesheid op voor de pfalzgravin Adelheid, de ter.Tn denSpaanschenSuccessie-oorlogvoerde
gem alin van den pfalzgraafI-rederilcrtzzlSak- hj bevel Over het Keizerljk Rjkslegeren

sen.Zjne liefde bleefnietonbeantwoord,en veroverdeLandau (1702).Zjnebekwaamheid
om zich van den lastigen echtgelzootte ont- in de versterkingskunst beweeshj doorden
slaan,gafzj hep den raad,om methem op aanleg der vermaarde liniën,die zich van het
de Jagt tegaan en dan twisttezoeken.Dit Schwarzwald t0t aan Stollhofen aan deRjn
gesehiedde en de Pfalzgraaf kwam bj die uitstrekten.Toch had hj inzjnelaatstelevensen niet veel voorspoed in den oorlog,en
gelegenheid om het leven.llj huwde nu met *i
#ar
A delheid,maardebloedverwantenvandenver- overleed te Rast:dt den 4den Januarj 1707.
m oorde vorderden wraak,en de Keizer'deed
Twee Graren '
tv'
z Nassantnameljk:
?
den Landgraaf op hetkasteelGiebichenstein
Lodewijk rlzzNassan,een zoon van WGJl
e
m
,
gr
aaf
van
.
yt
z
.s,stz'
!f, Vianden,Dletz,Dilgevangen zetten.HierherkreegLodewj;k door
een stouten sprong in de Saalezjne vrjheid, Jdzlùfzr.g enz.,en van J'uliana ihtzzl Stolberglten
werd w e1 is w aarw eder gevangen genom en, Cozl-gyfdss,alzooeenbroedervan denZwji
ger.
maar zag zich eerlang Op vrje voeten gesteld Hj werd geboren te Dillenburg den 22sten
en boette zjne misdaad doorhet stichten der Januarj 1537 en gat'reeds in 1564 bewjzen
kloostersSangerhausen,W eiszenburgen Rein- van liefde voor de vrjheid en voor de Herhardsbrunn.Hj betrok ditlaatstealsmonnik, vorminq,zoodatmen hem teBrussela1seen
en overleed er in 1123.O0k heeft hj den gevaarlpken bondgenootbeschouwdeengaarne
W artburg doen verrjzen. De overlevering zag,dathj deze landen verliet.Intusschen
echter,waaraan hjden bjnaam van Springer was hj steedstegenwoordig bj de verschilte danken heeft,wordt door velen voûr eene lende vergaderingen der misnoegde edelen.
fabelgehouden.
Daar hj voorts vriendschagpeljk verkeerde
Eén M ark-qraaf ran./t
x#epmWtx#el,nameljk: met Brederode en beschuldlgd werd van het

Lodewj;k 1Fï!!:- 14een dervoortreFeljkste bevorderen van den beeldenstorm,belegende
generaals van zjn tjd, een zoon van den de hertogin ran Parma hem metwantrouwen.
erfprins Ikrdinand JM'
calï-ilïclzlen vanprinses Hj werd dan 0ok den 24sten Januarj 1568
Loltoa OArï:Jit-J van Ccrï-t
pczl.Hj werdge. door Alva Openljk ingedaagd en daarna verboren te Parjs den 8sten April1655 en door bannen,terwjlde Hertog zjnegoederenverLodewj;k XITrten doopgehouden.Zjnemoe- beurd verklaarde. Daardoor wexd htô eelker
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bant, om er den vjand zooveelmogeljk afbreuk te doen. Op herhaalde togten maakte
llj er zich meester van honderde paarden,
verraste in 1600 met kolonelEdmondtdevestrok daarmede Over Emden herwaarts.Eene ting W agtendonck,welkehj van levensmidmenigte Groningers en Friezen voegde zich delen voorzag en versterkte, en volbragtin
bj zjne benden. Hj maakte zich meester 1602 als opperbevelhebber van 23 vaandels
van hethuis te W edde,een kasteelvan den ruiterj en 1200 man voetvolk een togtnaar
graafvan d'- àdrst
?,vervolgens van Appinga- Luxemburg,waar geroofden geplunderdwerd.
dam ,en behaalde een aanzienljken buitop O0k nam hj er den abtvan St.-Hubertgede Spanlaarden in den slag bj Heiligerlee, vangen.In 1604 nam hj deelaan de belegewaar zjn broeder, graafAdolf,en degraaf ring van Sluis, doch werd weldra ziek en
ran zr- kr.g sneuvelden. Nu belcgerdehj stierf.Hj was in 1601 gehuwd te Arnhem
geenzinsafgeschrikt,om voordevlheidvan
geweten de wapens aan te gorden.Op last
van zjn broeder,de prins '
tan OrJpJ'6,verzameldehj in Duitschland een klein legeren

Groningen, maar moesthet beleg weldra Op- m et Anna u'Mtv-t/crefl.l, gravin ran M anderldt
yf,weduwe van den graafvan Ftzlkepdfeïl
breken en trok naar Jemmingen.Hier werd dc/
hj door Alra aangevallen en overwonnen. en Broltk.

Voortsvermelden wj n0g:
Lodelrj;k (Joseph Anton),aartshertog van
door over de Eems te ZWemmen. Met het Oostenrjk,jongstebroedervankeizerFrans1.
overschot zjnersoldaten trok hj voortsnaar Hj werd geboren teFlorence den 13den DeTrier,vergezeldezjn broeder W illem bjden cember 1784, trad vroeg in diensten stond
overtogt nver de Maas, en begaf zich ver- reeds in 1809 aan hethoofd van een oostenh Nverd den zosten April
volgens naar Frankrjk,om bjstand tebie- rjksch korps doe'
den aan de Hugenoten.In 1570 washj te van datJaarbj Abensberg door Napoleon geLarochelleen hj wendde voorts alle moeite slagen. Toen hj dientengevolge het komaan, om uit Frankrjk en Engeland hulp te mando verloor, legde hj zich metjvert0e
bekomen voor den prins ran Oranl'
e in de 0? de wis-en natuurkunde en volbragt t0t
Nederlanden. ln 1572 veroverde hj bj ver- ultbreiding zjnerkennisreizen doorEngeland
Een groot gedeelte van zjn volk snetlvelde
en hj zelf redde ter.naauwernood hetleven

rassing Bergen in H enegouwen,hetgeen aan
Alva een gevoeligen slagtoebragtendezendeed

en een grootgedeelte van hetvaste land.Na
den dood van den veldtuigmeester Colloredo-

afzien van zjne plannen tegen Zeeland en
Enkhuizen.Almoestzotlvpz
là00knaeeneroemrjke verdediging Bergenbj verdragaan Alkt
a
overgeven,toch verloorhjgeenzinsdenmoed,
zooals bleek uit den vermaarden slag op de
Mookerheide den 14den April1574,waarhj
wonderen deed van dapperheid,maarmetzjn
broeder Hendrik sneuvelde.De getuigenissen
der geschiedschrjversvan zjn tgd ljden aan

UVc/.
!
/àJ# werd hjin 1822benoemdt0tdirecteur-generaal der artillerie.Hoewel hj een
geheelanderkarakterbezatdan zjn Keizerljke broeder.genoothj het volkomen ver-

schranderheid w prden hem echter door niemand ontzegd,en men heeft van hem hetgeschrift:pR em onstrancefaiteauRoiparleComte
Ludovic de Nassau, touchant les moyens de

X cgdl, prins M etternia en graaf K olowrat.
In die betrekking toonde de Aartshertog zich
een taai vertegenwoordiger van het behoud,

ste zoon van Johann,graafran F J,
CdJ'
IIenz.
en Isabella, de dochter van den landgraaf
van .relcFzfdpàve.g.Hj was een neefvan dtln
voorgaande en heeft onderprins W illem fen
Manrits lauweren behaald in den oorlog.In

gelang hetverzettagen hetolldestelselstrr-

trouwen van dezen, die hem zelfs met een
deel der regêringszaken belastte. N0g meer

invloed verkreeg Lodewl
jk,toen hj na de
troonsbeklimming van zjn neefFerdinand T,
in 1835 chef werd der geheime staatscom-

partjdigheid.Dapperheid,voortvarendheid en m issie, bestaandè uit den aartshertog Frans

en hoewelhj eenegrootemate van goedharremedier aux troublesdu Royaume (1573)''. tigheid en regtvaardigheid bezat, nam de
Lodewi
jk G'
MpfFler,graafvan.
Artz.
s:cl,Jong- ontevredenheid des volks op hem toe,naar
ker werd. Vooral tegen hem en Mdterma
was de volksbew eging gerigtin M aart 1848.

Daardoor nam dan 00k zjne staatkundige
loopbaan een eindejdewjlhjzichnadientjd

1596 bevond hj zich bj de Engelschen en niet meer met openbareaangelegenheden beStaatschen,.die naarSpanjetogen,alsmedebj moeide en den zlsten December1864 te W eedenscheepsstrjdvöôrCadix,entroknadeover- nen overleed.
winning met 400 Engelsche speeren Op tegen
Lodewl
,k (Friedrich Christian),doorgaans
j
tds Fertîlczltf geheeten, een zoon van
ongeveer 600 Spaansche edelen,die ter ver- Lo'
dediging der stad waren te paard gestegen. prins Ferdinand van Pruissen, een broeder

In het volgende Jaar nam hj deelaan de
belegering van Rjnberk,waarhtj dooreen
kogelindedjwerdgewond,enin1598bevond
hj zich,op lastvan prinsManrit.
g,met400
ruiters en 500 voetknechten bj Doetichem ,
om er den aanleg der vestingwerken te beveiligen. Hier behaalde htleene overwinning

van Frederik de Grppfd.Fransche onderwjzers gaven hem eene zeer beschaafde opvoeding, maar verzuimden de vorming van

zjn karakter, zoodat hj eene prooi werd
zjner hartstogten en zeert0tuitersten overhelde.In geestdrift ontgloeid volgde hj in

1792 in gespannen verwachtingen het leger
op eene kompagnie van graaf H endrik van naar de Rjn,waar zjne overjling hem vaak
illen.Toen voorts in in verlegenheidbragt,terwjlhjtevensgroote
den Wer.g en kapitein Gv
1599 de admirant van airlmçol in den Bomme- veldheerstalenten aan den dag legde.Na den
Ierwu rd vertoefde,trok Lodewl
jk naarBra- vredevan 1795t0tluitenant-generaalbenoemd ,
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wjdde hj te Berldn ztln tjd aan dekunst wasgraaf Wlllem uitZeeland in aantogtmd

en aan devrouwen.Vooralwashjeenvriend het voornemen,om graaf ran,Zppzl aan de
lts- andere zijde aan te vallen. Dadeljk evenVan de muziek,weshalve de componistD'
sek t0t zjnegunstelingen behoorde.Daarhj w e1 xukte deze tegen de Kennemers op,vex-

zich gedurig ongeroepen metstaatszaken be

sloeg hen en hernam Leiden.Inmiddels was

moeide,haalde hj zich telkenseelleernstige graaf W illem met eene aanzienljke krjgsberisping van den Koning op den hals.Hj magtin Holland gekomen en betrok eenkamp
koesterde een geweldigen haattegen Frank- bj Rjswjk. Dit verwekte zulk een schrik
rjk,zoodatin 1806 deoorlogspartj hem t0t onder de bende te Voorschoten,dateen groot
woordvoerder koos en de Prins grogten in- deel de< krjgslieden in allerjlûp devlugt
vloedhadop deoorlogsverklaring.Hjzagzich ging naar de zjde van Utrecht.Onderhenj
voortsbelastmethetbeveloverdevöôrhoede, die aldaar het eerstaankwamen,bevond zieh
8000 man sterk, van het korps Hohenlohe, de graafran Loon,terwjlvan deachterhoede
waarmede hj omzigtig, elke aanrakinq met velen gedood of gevangen geno:ien T7erden.
den vjand vermjdende,overhetThiirlnger- Die ratap verzBzakte het gezag van den graaf
woud wilde trekken.Toen echterdevjand van Loon aanmerkeljk,vooral o0k toen graaf
meteene magt,dubbelz0ogrootalsdezjne, Willem de goederen der aaEhangers van zjn

den lodenOctoberbj Saalfeld tegen hem oprukte,aanvaardde hj den strjd,waarin zjn
korps nagenoeg geheelen alvernietigd werd.
Doorzjneaanvallersomsingeld,kooshjden

tegenstanderverbeurd verklaardeen aanzjne

gunstelingen schonk.Toch was de graafran
Loon n0g geenszins ontmoedigd.In hetbegin

van 1205 verzamelde hj '
0!t nieuw eenige

dood boven de gevangenschap en sneuvelde, benden te Utrecht,waarna h!lden Markgraaf
na dapperen tegenweer, met wonden over- van Namen overhaalde,om een invalte doen
dekt.Op de plaats, waarhj hetleven liet, op het Zeeuwsche eiland Schouwen. Deze
deed zjne zuster, prinses Radziwill den Qndexneming slaagde gelukkig en in het v01-

lodenOctober1823eengedenkteekenverrjzen. gende jaar kwam tt
lsschen de beide Graven
Lodewl
jk, graafran Zopzl, een zoon van een verdrag t0t stand.De graafran Loon is
Gerard, graaf ran Loon,en van M ara,eene toen uit Utrechtnaar zjn graafschap Loon
doehter van H endrik II1, graaf van Gelder. teruggekeerd, terwjl graaf Willem meester
Als graaf Dirk VII van Holland zich kort bleef van het land tusschen de Honte en de
vöör zjn dood met zjn broederwilde ver- Lauw ers.D itw as eehternietin Overeenstem zoenen en hem devoogdjOpdragen overzjne ming met gemeld verdrag, zoodat de graaf
dochter Ada,deed zjne gemalin Aleid,die ran Zpps veel moeite deed om zjne regten
haren schoonbroeder niet genegen was,hare te handhaven.GraafW i11en bleefdaarbj 0ndochter terstond na het overljden van Dirk verzetteljk en bekretznde zich zelfs nietom
in hethuweljk treden met Lodemi
jk,graaf denKerkeljken ban.GraafLodeIvj;krczlLoon
ran Loon. Vele edelen waren daarover ver- stiert'voorts den 18den Julj 1218 in den bloei
stoord en besloten graafWillem in devoordj des levens door vergif,hem en zjn broeder
te handhaven.Toen kort daarna hetJeugdlge Hendrik dooreene Onbekendehandtoegediend.
paar zich met Aleid naar Egmond begat', Hi
j WaS Vermaard W0g0nS Zjne ongemeene
om er de maandeljkscheljkdienstvoorden dapperheid,zooalsbleek in den slag bjStepoverledenebj te wonen,beraamdendevjan- pes(1213).Toen had zjn tegenstander,Renden van nan Zppzl het plan om hem aldaar
gevangen te nemen. Dat voornemen werd

t/dk F, hertog van Brabant, last gegeven
aan 5 vertrouwde mannen, om den graaf
echter verjdeld, en geholpen deor GI
jsbreckt onverw acht van het paard te w erpen en te
ran Amstel,begaven zich de graafen de gra- dooden.Het eerste gedeelte van hun lastvolvinnen in het holste van den nacht naar bragten zj tot' driemaal toe, maar telkens
Utrecht, vanwaar Ada den burgt te Leiden k10tn Lodewnk wederop zjn strjdros,en ofbereikte (zie onder Adk.De edelen wilden schoon zjne benden reeds begonnen te vlugnu hetgrafeljk bewind overHollanden Zee- ten , behaalde hi
j met eenige Luikenaars de
land opdragen aan graaf W illem , doch de overwinning.
graaf van Loon zocht zulks te verhinderen.
Eindeljk zouden wj onder den naam Lode-

Door aanzienljke geschenken en schoone be- l
'n'
jk n0g Koninyen'
pt
xzlNapelsen &ciliF,van
loften wist hj de Bisschoypen vanLuik en Honyaelje, Polen en ./tIA6ZZI6Z?, Herto-qen van
Utrecht,den Hertog van Llmburg,den Graaf Savoye en van W '
iirtembery,K enrrorsten van

van Namen enz.aan zjn belangteverbinden de T/klz en van Brandenbltr.
q, knnnen veren verzam elde met hunne hulp in het v00r- melden,doch hunnelevensgeschiedenissenzjn
jaarvan 1204eentalrjkleger.Toenkozenvele veelminderbelangrjk dan deboven medegeHollandsche edelenzjnezjde,enuitDordrecht deelde.
deedhjeeninvalinZuid-Holland,maaktezich
LodewMkslied OfLltdwiysïledisdenaam
meester van Leiden en Haarlem en verpligtte
zelfsde Kennemers t0t ket betalen van 500

van een m erkwaardigOud-lloogduitschgedicht,
behelzende de verheerljking der zegepraal,
mark zilver.Voortsverbranddehj Beverwjlc welke de W est-Frankische koning Lodeyjk
en het kasteelvan heer W bnter 'ptzzlEymond Tif,een zoon van Lodewl
jkdez
gftzvà:ltxce,bj
en keerde toen naar Voorschoten terug.Nu Saucourt in Picardië den 3den Augustus 881
w erden de Kennemers afvallig en verschans- Op de Noorm annen behaalde. Het stuk is in
ten zich aan de Rjn bj Leiden,Om den den volkstoon gedicht, maar voorzeker doox
Graaf den overtogt te beletten.Daarenboven een geesteljke- volgenssommigendoorden
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geleerden Kqnbald te St.Amand - vervaardigd, en werd het eerst in 1696 uitgegeven
door * kilt6e naar een gebrekkig afschriftvan
het handschrift.Men waande,dat dit laatste
verloren &vas,totdatHgmannvonFcI
I:r#!eàhet terugvond te Valenciennes.Hj plaatste
een naauwkeurig afschriftdaarvan in de door
hem en W illemn uitgegeven: pElnonensia

tillerie aanrukken, plaatste tirailleurs in de

voorsteden en op de eilandles in derivier,
0n deed desavondste 7 ure de brug bestormen doorzjnegrenadiers.W egenshethevige

kartetsvuur stond de kolonne een oogenblik
te aarzelen, doch onderscheidene generaals
plaatsten zich aan haar hoofd en in 2 minu-

ten Fas de overwinning behaald.De divisie

(1837)''
.Daaruitbljkt,dathetuitcoupletten M asse
'na volgde in looppas;de Oostenrjkers
n n0g eenigen tcgenstand,maar trokken
van 4 en 5 reçels bestaat.Men vindt het wbode
rLodewjkslied''ln een grootaantalDuitsche eldra onder de hoede der kavallerie achterchrestonaathieën.

Lodi, de hoofdstad van een evenzoo ge-

noemd arrondissementin de Italiaansche provincie Milaan, is de zetelvan een bisschop,
van eene regtbank,van eene kamervankoophandelenz.en ligt4 geogr.mj1ten zuidoosten van Milaan aan de Adda,w aarover eene
lange brug is gespannen, 0p een heuvel in
een zeer vruchtbaar 00rd, heeft een goed
voorkomen, onderscheidene groote paleizen,

w aarts.

Lodoicea Sechellarum Lab.,isdenaam

van eene fraajepalmsoort,dieop deSechel1en groeitjeene eilandengroep in de Indische
Zee.Haar geringde palmtronk isdik en hoog
en draagt eene prachtige kroon van ingesne-

dene,waajervormigebladeren,waartusschen
de groote bloemkolven te voorschjn treden.

De
bloem istweehuiziq en devruchten,0nderden naam van Maldlvischekokosnoten be-

19 meestalrjkversierde kerken en omstreeks kend,zjn vezelige steenvruchten met1-t0t

20000 inwoners.Hetgroote marktpleinisdoor 3-lobbige steenkernen. Te voren beschouwde
bogengangen omringd, en t0tde merkwaar- men zealsvqorbehoedmiddeltegen vergiften.
dige gebouwen behooren erdehoofdkerk met
Lodom érlë is de Latjnsche naam van
een gevel in spitsboogstjl,de kapel'Inco1
-o- het weleer zelfstandige vorstendom W ladimir
nata, naar men meent door lramante ge- in Volhynië.Na de eerstc verdeeling van P0-

bouwd,metfresco's,fraajeschilderingenvan len aanvaardde de Keizer van Oostenrjk den
Castéllo Tilzzl en een gerestaureerdenkoepel,
en de kerk van San Francisco,in 1287 door
Fis.
%ira-qa gesticht,- voortshetbisschoppeljk
paleis, de schouwburg en het door Barnabo
F1co>Ji gebouwd en thans in een hospitaal
herschapen kasteel.Men vindtereen bisschop-

titel van koning van Galicië en Lodomérië,
reeds in de 13de eeuw door Andrêas JT,k0-

ning van Hongarje,gevoerd.

Lodz, in het Russisch Lodzi eene Duitsche stad in Russisch Polen, ligt bjna 19

qeogr.mjlten zuidwesten van Warschau en
peljk seminarium, een lycéum ,een gymna- IS na laatstgenoemde devolkrjkste stad van
sium , eene technische school,eene beroemde hetvoormallg koninkrjk.MenheefternameEngelsche dames-kostschoolen andere scholen h
ljk groot'
elakenfabrieken en een belanqrjken
en opvoedingsgestichten,velezjdespinnerjen andel,diedoorden aanleg van een zjspoor
en eene fabriek van chemicaliën. Vermaard naar den spoorweg van W arschau naar W eezjn bovenal de malolica's van Lodi,alsmede nen niet w einig bevorderd is.Hetaantalinde Parmezaansche kaas,welkeniette Parma, gezetenen is er sedert eene halve eeu:7 aanmaar te Lodivervaardigd wordt.De veeteelt merkeljk toegenomen. Het beliep vôôr 50
is er van veelbelang;men houdtin den om- Jaren eenige honderden en is thans tot ongetrek der stad althans 30000 koejen.In hare veer 40000 geklommen.In 1866 is er een
buurt, nameljk bj San Colombano,groejen gymnasium geopend.
de wjnen der Brianza,de beste van geheel Loef is hettegenovergestelde van W (zie
Lombardje.Drie Italiaansche mjlen verder aldaar).
nMr het westen vindt men Lodi Vecchio of Loemus(Dorotheus)ofLoe
fs,een Zuid-

O>#-.& #i, in 1158 door de Afilanézen ver- Nederlandsch godgeleerde, geboren te Grave
w oest. D eze stad w as hetaloude Laus P om- den lzden Maart 1603,werd den 4den AugusPT'
i,doorden vadervan Pompe
jusalzooge- tus 1619 te Mechelen lid van de orde der
noemd en in een Rqmeinsch municipium her- Jezuïeten.Nahetei
ndiqen van zjnnoviciaat

schapen.Hethedendaagsche Lodiis zjn 00r- studeerde hj 2 Jaren ln dewjsbegeerte en
sprong verschuldigd aan een kastœl,hetwelk onderweesdaarna6jaren de fraaje letteren,
A edeeik 2*54
:r0.
::. na de verwoesting van - studeerde toen n0g 4 jaren in de godgeMilaan (462) aldaar deed verrjzen.Lodiis leerdheid,werd in 1633 of 1635 t0tpriester
voorts merkwaardig door de overwinning, gewjd en legde in 1636 deJgeloften af.Nawelke Napoleon er den loden Mei 1796 op de dat hj gedurende 4 Jaren onderwjshadgeOostenrjkersbehaalde.DezehaddenLodiont- gevenin dewjsbeseerte?werdhj te Leuven
ruimd en 7000 man met 14 stultken geschut hooyl
eeraarin deultlegglngderHeiligeSchrift
onder bevel van Sebottendorf t0tbeveiliging en ln de Hebreeuwsche taalen daarna in de
van den overtogt Achtergelaten, om aan de scholastieke godgeleerdheid.5roorts ging hj
achterunkomenden gelegenheid tegeven,over naar Brusselen bekleedde erveleJaren het
de Adda te trekken.Zj hadden eene positie
van préfetdescasde conscience.Hgwas
ingenomen achter de brug en 0ok geene voor- regter in tallooze gew etenszaken en overleed
bereidselen gem aakt om deze af te breken) den 17den December 1685.Van zjne geschrifdaar zj geenszins op een aanval verdacht ten vermelden wj:rparaphrasisetthesessawaren.Bonap- tetrok binnen Lodi,deed ar- craein epistolam D.PauliadRomanos(1640)''

LOEFFIUS- LOFö.
ifcium legendi Hebraice'', pBreve art
XD efensio brevis constitutionis Innocentii de
quinque propositionibus Jansenii (1654)5' -Cultus immaculatae conceptionis B.Virginis
etc. (166B)'1
en rHet leven van den JezuïetBernard Col
nago (1626):'.

-

-
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neljkenhumoren ztlnenatuurlgkeopgeruimdheid de lieveling van velen, overleed den
16denJunj 1876.
LoFoden,LofoddenofLofotenisdenaam
van eene eilandengroep van 6 grootere en

eenige kleine eilanden, tussehen 511/: en

Loep , in het Fransch lolve,noemt men 63'/sON.B.doorden W estfjord van devaste

eene dubbel-convexe lens,w elket0tvergroot- kustvan Noorwegen gescheiden.Zj isberp
'glas dient. Zj levert te sterker vergroo- en rotsachtig en draagtm etsneeuw gekroonde
ting,naarmate zj sterker lichtbrekend ver- toppen, benevens eenige dalen,waarhaver,
mogen en grootere krom ming bezit.Zieonder gersten aarda#pelsgroejen,engroenezomerLens.
weiden.Boomen zoekt men er te vergeefs;
Loevestein, 0ok Loerensteln en Leuven- 0ok is zjschaaxsbevolkten zoowelbekend

SJ/S (eiyenljk LöwensteinofLeeuwensteinjge- wegensde sterke stroomen der zee langshaar
.

heeten,ls een kasteeloffortin de provincie

stranda1swegensharebloejendevischvangst.
Gelderland,aan den westeljken hoek vanden Het zuideljkste eiland is Röst,en dan volBommelerwaard,nabj deplek,waardeMaas gen Varö, M oskenës, Flagstad en de beide
en de MTaal zich vereenigen, Om zam en de
Merwede te vormen. Men heeft er,behalve

grootste: Ostvaagen en W estvaagen. Laatstgenoemd eiland heefteen omtrek van10geogr.

hetkasteel, eenigemagazjnen en woningen. mjlen torschtdehoogebergenHimmeltind?
Hetkasteel,een zwaar vierkant gebouw met
2 torens1 is zeer 0ud en tevens vermaard in
de geschiedenis des Vaderlands.Men meent,
dat het reeds in de 9de eeuw door de N00rmannen w erd gesticht.Gedurende onze worsteling tegen Spanje is hetdoox Herman de
Rniter uit 'sHertogenbosch bj verrassing in-

Guratind en Siötind, 0ok is het een der
vruchtbaarste. In ruimeren zin worden o0k

de 3meernoordeljk gelegene grooteeilanden
Hindö (46 En geogr.mjl),Langö en Andö

t0t de Loflbden gerekend.Het middelpuntder

visscherj,welkehierte midden van vele gevaren de moeiterjkeljk beloont,ishet dub-

genomen en later tegen de Spaqjaarden ver- bele eiland Vaagen, waar zich het beste
dedigd,totdat hj door het in brand steken vischwater van geheel Europa bevindt.Uit
van kruid zich met vriend en vt
jand in de het oude Halogaland,het noordeljk gedeelte

lucht liet vliegen. In 1619 werd Loevestein van Noorwegen, trektm eer dan de helft der
eene staatsgevangenis, waar ook Onderschei- m annen derw aarts ter vischvangst.lteeds in
dene Remonstranten werden opgesloten.Ilùgo den tjd van O/
p/ de A'
:ïlùd (1020) wasde

deGvoot(ziealdaar)ontsnapteuitdienkerker Vaagevloot beroemd,en koningEystein(1120)
in eene ledige boekenkist.O0k werd de En- deed er hutten en eene kerk bouwen voorde
gelschevice-admiraalAise'
uealdaaralskrjgs- visschers. M en vangt er vooral eene groote
gevangene gehuisvest.
soort van kabelaauw ,haring,zal
m enz.,be-

Löm er (Ludwig), een verdiensteljk nevens vele kreeften en oesters. Hetaantal
mannen,die zich in Januarj,dentjdvan de
de oderin 1819,verhuisdeweldrametzjne vischvangst, op de Loflbden vereenigen ,beDuitsch teekenaar,geboren te Frankfbrt aan

.

draagt 20-tot22000 met4000 t0t4500 vaaren de hoogeschool en zag zich in 1867 ge- tuigen en meer dan Q00 transportschepen.
plaatst in hetatelier van professor Rensclen Men sehathetaantalvanbovenvermeldekabel-

oudersnaarBerljn,bezochterhetgymnasium

eenige jaren later in dat van Wayner.Na Jaauwen,daterJaarljksgevangen wordt,op
eene degeljke voorbereiding vertxok hj in 24 millioen, en men wint er onyeveer
1843 naar Pargs, waar hj naarhetlevend 20000 ton traan en even zooveel kult.D e
modélteekende en tevens dekunstgewrochten koude,drooge luchtis er bj uitstek geschikt
van hetLotlvre bestudeerde.Vervolgens ging t0t het droogen van visch. Het voorkomen
hj naar Italië,en van de schilderjen,welke der inwoners wjst Op eenevermenying van
hj aldaarvervaardigde,vermeldenwj:pcrom- Skandinaviërs mei Laplanders. A1 dle eilanwell bj de teregtstelling van Karel 11'',
den,met uitzondering van het zuidoûsteljk
en pKarelIX in den St.Bartholom aeusnacht''. gedeelte van llindö, hetwelk t0t het am bt

Zjn voortvarende geest k0n zich eehterniet
vereenigen m et de langzame w ording der
schilderjen in Olieverf, en toen hj in 1845
naar Berljn terugkeerde, greep htjnaarde
teekenstift.Zjnegaveom teilltlstréren bleek
vooraluitde teekeningen,welkehj vervaardigdevoor de veel-gelezen romansvan E'
ltyène
t
ske. Vogrts leverde htl reistafbreelen in de

Finmarken behoort,vormen de voogdj Lof-

DIllustrirte Zeitung'' van W eber en ontving
eerlang drukke aanzoeken van uitgevers van

Lofb , een fraai en vruchtbaar eiland in

foden en W esteraalen in het ambt Nordland.

Zj tellen op 90 L geogr.mtjl Omstreeks

18000 inw oners.Behalve de vischvangst vormen 0Ok landbouw en veeteelt er bronnen

van bestaan.Steden zjn er nietaanwezig,
maar behalve 55 handelsplaatsen vindtm en
er vele groote visschersgehuchten.

hetMëlarmeer,1% geogr.mjlvanStokholm ,
geïllnstreerde tjdschriften en boeken. V00r- is 1/2 (
n geogr.mjlgrooten teltomstreeks
treFeljk zjn onderanderen zjneteekeningen 1000 inwoners. M en ziet er vele villa's van

voor de prachtuitgave der rW eltgeschichte'' ingezetenen derhoofdstad,benevenshetprach-

van Rotteck. Vooral00k leverde hg een aan- tig Koninkljk kasteelDrottningholm ,gesticht
aantalkeurige schetsen in:pueber Landtznd in 1661 door koningin H edmiy E leonora,w eMeer''.Dezekunstenaar,wegenszjn bemin- duwe van Karel X G'
lldfcc/l Ilet bevat eene
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fraai
leverzameling van schilderjen en ig0m- in zeezoektteverkrjgen, 'tgeen echter
geven dooreen sierljk park.
zelden volkomengelukt)daa:gewoonljkwind
Loftus(AugustusW illiam Frederick,Spen- en stroom invloed hebben op de 10g.Ligteen

cer, lord), een Britsch staatsman, is de sehip voor anker! dan kan men m et de 10g
vierde zoon van den tweeden markiesvanEl
y met vrj grootejulstheid de snelheid van den
en werd geboren den 4denOctober1817.Nadat stroom meten. M en heeft velerlei verbetehj te Eton zjne opleiding ontvangen en te ringen in ditwerktuig zoeken aan te brengen.
Cambridge gestudeerdhad,werd hj in 1837
attaché btjhetBritsch gezantschapteBerljn.
Ruimerwerdechterzjn werkkring,toen hj
Bir Stratford Ogzlzlil.
g,thanslord Strat
fordde

W j vermelden bjvoorbeeld M assey'szlfeg
zf-

log, - den sillometer van Clement,- de log
'llpx stoombooten van Rlusell,- de regelings-

log,- en deyondlog.Meerendeelsechterzjn
Wetfcl#à,van 1848 t0t1852 op buitengewone deze te ingewlkkeld van zam enstelen telaszendingen naardeHo#envanBerljn,W eenen,
Mi
inchen en Athene vergezelde.In 1852begaf
hj zich alsgezantschapssecxetaxisnaarStuttgart.In Mei1853 zag hj zich in diebetrekking naar Berljn verplaatst en nam er gedurende deafwezigheidvan den gezant(lord

tig in het gebruik Om de eenvoudige log te
Vervangen.
Loganiaeeën is de naam eener plantenfamilie met de volgende kenmerken:De kelk

isvrj,4-ofs-tandig,- debloemkroononderstandig met een 4- of 5-,zelden lo-deeligen
Bloomjeldjmeermalen alschargéd'
afairesde rand,- de meeldraden zjn aandebloembezigheden van diens post op zich.De be- kroon vastgehechten eventalrjkalsdeblqemkwaamheid,welke hj daarbj aan den dag kroonslippen,- hetvruchtbeginseldraagteen
legde,wasoorzaak,dathjin 1858,inplaats stamper met een enkelvoudigen stempel,zelvan graaf W eslmoreland,t0tgezantteW eenen den 2 stampers,en de vrncht is eene 2-of4benoemd werd,en in 1860vertrokhj in die hokkige,veelzadige zaaddoos ofbes,en sombetrekking naar Berljn.Nadathj t0tridder tjds eene 2- of4-steenige steenvrucht.Deze
vandeBath-ordewas benoemd,vertoefde hj fam ilie omvatheestersen boomen,dochslechts
van 1862 tot 1866 als gezant te Miinchen, w einig kruiden,mettegenovergestelde enkelontving in laatstgenoemdJaarhetgroot-kruis voudige, gaafrandige bladeren m et zelden
van de Bath-orde en werd vertegenwooxdiger ontbrekende steunblaadjes en tweeslachtige,
van Engeland bj den Noord-Duitschen Bond. meestal regelm atige bloemen, in eind- of
Door zln
'e wisseling van nota'
s metde Prui- hoekstandige bjschermen oftrpssengeplaatst.
sischeregéring,in den tjd van denFransch- In hetalgemeen zjn vergiftige bestanddeelen
Duitschen Oor10g,over den qitvoer van mu- in deze familie niet zeldzaam ,en de hevigste
nitie ui' Engeland en in hetalgemeen door vergiften, waarmede men in Zuid-Azië en in
de houding van Engeland tegenover de 00r- Amerika aan de pjlen eene doodeljkewerlogvoerende Mogendheden verwekte hj de king geeft,zgninzonderheidaanhaarontleend.
algemeene aandacht.Nadat hetDuitsche Kei- Zj telt 10 geslachten met 25 beschrevene
zerrjk was t0t stand gekomen,werd hj in soorten,welkeindekeerkringslandengroejen.
Odober 1871 door Odo .
E'
?4.
s::!Ivervangen en
Daarvan vermelden wj hetgeslachtLogavertrok in het begin van 1872 a1sgezantnaar 'zïg R. -& ., hetwelk zich onderscheidtdoor
Petersburg,waar hj thans n0g werkzaam is. een s-deeligen kelk,eene klokvorm ige,in de
Log (De) is een werktuig, waarvan de keel behaarde bloemkroon,langw erpige,bezeeman zicb bedient,om desnelheidvan zjn wegeljke helmknoppen, een knodsvormigen,
schip,nameljk den afstand dien zjn vaartuig z-lobbigen stem pel en eene z-hokkige zaadin een bepaalden tjd aiegt,te weten.Hj doos metschildvormige zaden.D aartoe behoobezigt daartoe een driehoekig plankle, aan ren eenige Nieuw -llollandsehe heesters,van
aan den eeneq hoek m et lood bezwaard?zoo- w elke m en L.o/lorillzlt
î A..
Br.en L.!JJ6dathet,in hetwatergew orpen,eenvertlkalen folia A..
Br.,beide metwitte bloemtrossen,
stand heeft.Aan elken hoek iseenljntlebe- in Onze tuinen aantreft.
vestigd,en deze 3 ljntjes vereenigen zich Logarithm en zjn kunstgetallen,waart0t ééne ljn,de logljn genaamd,welke op van men zich bj sommtgerekenkunstigebeeene zeer ligt loopende schjfisgewonden. werkingen,nameljk vermenigvuldigen, deeTerwjl nt
l het schip zjn togtvoortzet, len,m agtverhefen en w oxteltrekken,bedient,
w ordt de l0g van hetachterschip in zee ge- Om deuitvoering tebekorten en gemakkeljk
w orpen en m en laat eerst een gedeelte van temaken.Zjzjnuitgevondendooreenschotsch
de ljn - deroorloopergenaamd - aooopen, edelman,Napier genaamd,van wien deNepetotdat de zuiging van hetschip geen invloed rïccz/zdcAe loyarithmen haren naam hebben ontmeer heeft. Achterden voorlooper is de 10g- vangen,terwjithansalgemeendievanBrigqsj
1jn verdeeld in een aantalknoopen mettus- de Briggéaansehe Io-tmrïf/z-egzgeheeten,in geschenafstanden van 15,4 Ned. el. Bj den bruik zjn.Bj de eersten is2 meteene oneineersten knoop keert?uaen een zandlooper ::a, dige breuk (2,718281828459)enbjdelaatsten

die 30 Beconden loopt,en als deze afgeloopen 10 het grondtal.In het stelselvan Briygs is
is,merkt men op,hoeveelknoopen mendoor 1 de logarithmus van 10?- 2dievan 100,de hand heefl lsten gaan. Uit d1e gegevtms

3 d1evan 1000 enz.Hetgetal1!ow 3 enz.noemt

kan men nu gemakkeljk nagaan,hoeveelmjl menbj0nsdenindex,endezelshiersteedséén
(elk van 7407,
4 Ned.el) hetschip in eene minder dan het aantalcjfers,waaruit hetgewatht(4 uur)aiegt.Hetisduideljk,datmen tal(10, 100,1000 enz.)bestaat.V00rgetalQoor hetuitwerpen van de l0g een vastpunt len tusschen 1 en 10,10 en 100 enz.bestaat
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de loçarithmus uit den index,gevolgd door
eenetlendeeligebret
lk ,demantisse,welkemen
z00verkan voortzetten alsm enverkiest,dollh

gewoonljk zjn 7cjfersvoordenaatlwkeurigheid voldoende.De logarithmen van getallen,
die gedeelteljk uit eene tiendeelige breuk
bestaan,worden gezochtalsofzjgeheelegetallen waren en zjn van dezealleendoorden
index ofaanwjzerteonderscheiden.Eigenljk
zi
ln logarithmen nietsandersdan in tabellen
gebragte exponenten van 10,zoodatdewaarde
der magten geljk wordt aan dedaarbj geplaatste getallen. Nt1 weet men, dat m en
bj vermenigvuldiging van 2getallen deexponenten vall dezelfde grondgetallen Optelt en

bj deeling de exponenten aftrekt,terwjl
mendeze bjmagtsverheëngofworteltrekking
vermenigvuldigt of deelt. W il men dus gemakkeljk vermenigvuldigen,dan zoektmen
in de tabél de logarithmen der fàctoren,telt
ze op en zoekt dan hetgeheelvan den ver-

kregen logarithmus.op dergeljkewjze han-

deltmen bj de overiqerekenkunstigebewer-

kingen. Die handelwpzen worden alzoo uitgedruktdoor de formules:
Log.pq= Log.p + Log.:;
Log.P
- = Log.p- Log.g;
m
1
Log.ym = m L0g.w;Log.vxp = m Lng.p.
T0tde beste logarithmentafelibehooren sedert
langen tjd die van Callet. Voorts gebruikt
men die van Veya,van Seltrön enz.Gewoon-
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Loggla
kunst een bogengany, hetzj deze op zich

zelven Oflangsaanzlenljkegebouwen is0pvenster in een paleis,en eindeljk een kleiny
luchtig verbljf op een qlat dak.Vermaard
zjn de Loggia deiLanzlte Florence en de
getrokken,- voorts hetmiddenste prachtige

Loggia deiBanchiteGenua,alsmededeLoggia
van h6t Vaticaan met schilderstukken van

Rafaël.

Loghem Jr.(Hendrik van),een Neder-

landsch dichter,geboren te Deventer in 1775,
studeerde 0n promoveerde in de regten en

werdvervolgensseeretarisvan zjnegeboortestad en lid der Provinciale Staten van Overjssel.Hj overleed teDeventerdenTdenApril
1843.W j hebben van zjnehand:rGedichten
(1808)''- pMengeldichtcn(1809)7
'- gNieuwe
mengeldichten (1819)'',- rDeharmonieinhet
heelalen anderegedichten (1821)''- nproeve
van liederen (1825,2 stuklesl'',- npoëzj
(zde druk 1826,2dln)'',- pNieuwegedichten (1828)''
, rTwaalfliederenvoor3zangstemmen (1831)'', en pHetbegraven van
ljken binnen keden en dorpen (1835)''.O0k
schreefhj:rproeveoverdegoddeljkeleiding
van de gebeurtenissen der wereldgeschiedenis

(1888)1
5:
Loglca,zie Redeneerkunde.
Logler (Johann Bernhard), een verdiensteljk toonkunstenaaren deuitvindervan een

nieuw leerstelsel in de muziek,w asgesproten uiteene familie van Franscheuitgewekeljk zjn er de tafels der trigonometrische nen en werd geboren te Cassel den 9den Fe-

ljnen aan toegevoegd.
Men geeftden naam van Logaritltmisehe1'
i/
aan eene krommeljn,wierOrdinatenin geometrische progressiewassen,terwjlde overeenkomstige abscissen in arithmetische progressietoenemen.Deabscissen ztjnhieralzoo
de logarithmen der ordinaten.
Logau (Friedrich, vrjheer von), e0n
Duitsch dichter en de telg van een adellgken stam ,werd geboren in 1604 te Brockgut
in Silézië. Hj was kanselarjraad van Lode'
lnik 1Tr, hertog van Liegnitz,en werd in
1648 1id van een dichterljk genootschap te
Liegnitz, alwaar hj den 25sten Julj 1655
overleed.Minneliederen,op Jeugdigen leeftjd
door hem vervaardigd, gingen verloren in
den Dertiglarigen O0rl0g,en later vergunden
zjne drukke bezigheden hem slechtstjd t0t
het schrjven van puntdichten,welkehj 0nder den naam van Salomon ron Golaw in het
licht gaf (1638). Eene tweede verzameling
heeft t0t titel:,Deutscher Sinngedichte Drey

bruarj 1777.Van zjn vaderOntving hj 0nderwjsin hetklavier-en vioolspel,maarzjn
lievelings-instrumentwas de iuiten reeds op
lojarigen leeftjd trad hj daarmedeopenljk
0p. W eldra van zjne Oudersberoofd,kwam
hj Onder hetgezag van een voogd,diehem
t0tden handel wilde opleiden.D eknaap nam

echter heimeljk de vlugt uit Göttingen en
begaf zich naar Marburg,waar hj bj een

oom vertoefde,totdat hj 14 Jaren oud was.
Toen hoorde een Engelschman hem spelen en

was z0o verrtlkt over ztln spel,dat hj hem
m et zich nam naarEngeland en op eene vaderljke wjze voor zjne opleiding zorgde.
Loyier verkreeg eenebetrekking bj hetmuziekkorps van een regiment in Ierland en
componeerde daarvooronderscheidenestukken.

Daarenboven gafhj ûnderwjsin de muziek
en kwam hierdoor tot de uitvinding van een

vereenvoudigd leerstelsel,LaterwerdhjOrganist te '
W estport.Bi
j het Ondexwjs zjner
dochter, wier handen weinig geschiktheid

'ralsend (1654)M en behoorttOtdebibliogra- hadden voor het klavierspel, vond hj den
phischezeldzaamheden.Zjnegedichten waren ehiroqlast uit,een heweegbaar raam ,waarin

de vlngers werden gestoken, en de doelmatigheid van ditwerktuig bleek daardoor,dat
bezorgde. Meer eehter werden zj bekend, de dochter na verloop van 6 maanden haren
toen Ramler en Lessing in 1759 daaruiteene vader op het orgel k0n vervangen.Daarna
uitgebreide bloemlezing in hetlichtgaven,die vestigde Loyier zlch teDt
lblin,om zjn leer-

weldra vergeten,totdateenonbekendein1702
van een gedeelte daarvan eene nieuweuitgave

later (1791,2 dln)metwjzigingen van Ram- stelselmeer bekend te maken.Hj wisteen

ler nogmaals verscheen.M en vindtdaarin veel aantal leerl
ingen,die nog qeenerleimuziekvan zeer middelmatig gehalte,m aar 0ok een Onderwjs genoten hadden,ln den tjd van 3
aantalgoede puntdichten.
maanden t0t zulk eene hoogte te brengen,
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dat men te Liveryool,Manchester,Gl
asgow gen het einde der 2deeeuw te Rome alseene
en Londen académlën stichtte voordezeusoort tweegodendienst VerYforpen.
van onderrigt. ln 1822 begafzich Loyier op
Logrono ,de hoofdstad eener evenzoo geuitnoodiging derPruissischeregéringnaarBe<. noemde Spaansche provincie, die op bjna

ljn,waarhjdesgeljkseeneschooldeedverrjZen en een aant
alleerlingenvormde.Driejaren
later keerde hj terug naarLonden,en overleed te Dublin den z7sten Julj 1846.Zjne
methode .
heeft hj besckreven in zjn werk:
System derMusikwissenschaft(1827)''.

Logoq aphen noemtmendeoudsteGriek-

9
1/c (
2) geogr.mj1omstreeks 183000 inwoners telt, ligt aan de Ebro,waarover hier
eene prachtige steenen brug met 12 bogen is

gebouwd.Zj verheftzich in eenezeervruchtbare vlakte en bezit onderscheidene kerken
en kloosters, een seminarium voor priesters,
een letterkundig lycéum , bn ongeveer 12000
inwoners.

schegeschledschrjversintegenoverstellingvan
deepischedichters,daarzjdesagen,inzon- Lohengrin is de naam van den hoofdderheid die van de stichting van steden,in persoon van een midden-lloogduitsch gedicht
proza te boek stelden. Bjna alle en wel de en almede van hetgedicht zelf.Ditlaatste,uit
voornaamste, zooals Cadmus, Dionysilts en
Reeataeus van Milete, Charon van Lampsacus, Xanthns uit Lydië,Pl
terenydesvan Syrus en Hellaniensvan Mytilene,warenIoniërs
en leefden tegen het einde der 6deen in het
begin der 5de eeuw vôör Chr.,zoodatHerôdotws den overgang vormt van hen t0t de

lo-regelige coupletten zamengesteld, is 0m-

streeks het Jaar 1310*door een onbekenden
dichter vervaardigd.Bljkbaarisheteenebe-

werking en uitbreiding van een ouder stuk.
Het is een vervolg op het tweede gedeelte

van hetgedichtvan den pW artburgstrjd'
',en

Wolfram '
ppz
l Esehenbach,: die daarin tegen
eigenljke geschiedschrjvers.Brokstukken uit Klingsor optreedt,w ordthleralsverhalervoor-

htmne werken werden onderden titel:pllis- gesteld. In den rLohengrin''is de sage van
toricorum graecorum fragmenta'' uitgegeven den Zwanenridder met die van den Graal,

door Creuzer (1806)en doorMûller (1841).
Logogryph ,afkomstig van de Grieksche
woorden 2b
'yog (rede)en ).(!7t
/)0:(raadsel),is
eeneraadselachtigeomschrjvlny,waardoormen

alsmede met de verwonderljke wapenfeiten

van koning Hendri'k 1 verbonden. Het slot
bevat vooxts n0g een overzigt der gebeurte-

nissen van den tjd vanHendvikIt0topdien

laat raden naar een woord:ultw elks letters van H endrik II.- Lohenyrin zqlfofLolteeanmenanderewoorden heeftgevormd,wierbetee- pz'ïs, een naam afkomstig uit dien van den
kenismen eenigermateopgeeft,terwjltevens held van het Fl'ansche gedicht cGarin 1: L0vermeld wordt, welke plaats de lettersvan herain''1 is een zoon van Perctval en wqrdt
deze woorden in het te vinden woord beklee- door Goddeljke bestiering naar Elsan,herden. Eene halve eeuw geleden vond men er togin van Brabant,gezonden alskampve3hter
rederik elzl Telramwnt,die tegen havooral in boeken, voor de Jeugd bestemd, tegen I'
waar zj dienden om descherpzinnigheid der ren zin m et haar wil huw en, en kom ttot
lezersen lezeressen 01
?deproefte stellen. haar in eene door een zwaan getrokken boot.

Logos is het Grleksche 2J;'oç (woord, Nadat Frederik door zjne hand gevallen is,
rede)en beteekentin deIsraëlietisch-Alexan- wordt Elsan zjne vrouw. Hj staat keizer
drjnsche wjsbegeerte devan eeuwigheid be- Hendrik terzjde in den strjd teqen deH0nstaande gedachte Godsvan zich zelven,welke
met het doel om de wereld te scheppen van

garen, trekt met hem naar Italie en behaalt
dââr, door Petr%s en Paltl'as begeleid,vöör
God is uitgegaan als zjne scheppende wjs- Rom e eene overwinning op de Saracenen,die
heid,alshetbeginselvanallegoddeljkeopen- den Paus bedreigen. Naar Keulen terugge-

baring in het vergankeljke.In het midden keerd,vraagtElsan,in spjtvan zjn verbod,
pne afkom st.Te vergeefs w eigert
der 2deeeuw onzerJaartelling begonnen wjs- hem naar zgeerig gevorm deKerkvadersdeze voorstelling hj antwoord te geven.Toen zj ten derden
te bezigen tot verdediging van het Christen- male aanhoudt, voldoet hj aan haar verlandom tegen de Grieksche wjsbegeerte,daar gen,doch verklaarttegeljkertjd dathj haar
zj de Christeljke godsdienst beschreFen a1s m oet verlaten.De zwaan vertoont zich weder
devolkomene openbaring van dengpddeljken en metsmartneemthj afscheid van haaren
logos, welke in de Heidensche wereld reeds van zjne knapen,om naarIndiëterugtekeewek-kzaam gew eest,doch in Jezlts OAd.9f'M.9in ren.- De vroegere,zeergebrekkigeuitgave
hetvleesch verschenen was.Vooralwerd het van Glöekle met eene inleiding van Görres

denkbeeld van den logos in de Christeljke (1813) is in 1858 dooreene veelbetere van
Kerk verbreid doorhetVierde Evangelie.In

Rûckert vervangen.Hethandschriftvan eene

een tjd,toen men Cll
,
ristusnietmeera1seen andere bewerklng dezer sage bevindt zich te
gewoon mensch beschouwde,terwjlmenniet- W eenen.Dezeisafkomstij uitde15deeeuw ,
temin aarzelde hem als G0d zelven in men- maar vqelminderuitvoerlg en waarschjnljk
scheljke gedaante aan te merken,waseene meer in overeenstemming met het oorspronleer welkom , die een middenw eg aanw ees keljke stuk. Aan de sage van pLohengrin''
tusschen deze beide gevoeleus door Chgist'
us heeft W ayner de stofvooreeneoperaontleend.
Lohenstein (Kaspar Danie
-l von), een
voor te stellen als een goddeljk,maar aan
God ondergeschikt wezen.Intusschen vondde van de hoofdmannen der tweede Silézische
leer van den logosofvandein Ckristnsvleesch dichtschool,geboren den 25sten Januarj 1635
geworden Godsgedachte in den beginnegeens- te Nimytsch,studeerdeteLei
pzig en te Tiizinsalgemeenen bjval;zj werd zelfsn0g te- bingen ln de regten, deed vervolgens eene
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reis doorDuitschland,Zwitserland en de Ne- letterkundi
qe zaken en t0t hoogleeraar aan
derlanden, werd in 1666 regéringsraad in de universlteit.W eldra genoothj hetvolkoW iirtemberg-oels en later Keizerlp
-k raads- men vertrouwen des Konings en bragt door

heer en eerstesyndicuste Breslau,waarhj zjn invloed veel goedst0tstand op hetgeden 28stenApril1683 overleed.Zjnedichter- bied der wetenschap.Na den dood van M aaqljke werken bestaan uit 6 treurspelen el
z elilit
zt
zzl (1864) benoemde diens opvolger hem
XBlumen'', verzameld uitgegeven in 1680 en t0tdirecteur van het Rjks-archiefen in 1866
1733.Van zjne geschriften in proza vermel- tot ridder der orde van de BejerscheKroon.
den wj:pArminiusund Thusnelda,ein He1- Te Mi
inchen bepaalde bj zich nagenoeg uitdenroman'',door zjn broeder voltocid en in sluitend bj de geschiedenis.Behalve een aan1689 in het licht gezonden.De werken van tal werken van kleineren omvang schreefhj:
Loltenster
ln kenmerken zich door gezwollen- rJakobëa von Baiern und ihre Zeit(1861)'',
heid,doch hj vond in den aanvang der18de - en mBeitr:gen zurGesehichte der Jakobëa
eeuw vele navolgers,
zelfs z60'vele,dat von Baiern (1865-1866,2d1
n)'',beide voor
zj metden naam van Loltensteinianenwerden de gesehiedenis der Nederlanden van groot
bestempeld.
belang.In den zomervan 1863 ondernam hj
Löher (Franz von), een verdiensteljk op last des Konings eene reis naar Rome en
Duitsch geschiedschrjver,geboren te Pader- Beneden-ltalië en schreef:rNeapelund Siciborn den 15den October 1818,ontving zjne lien(1864,2d1n)''.Voortshebbenwjvanhem
epleiding aan hetgJrmnasium aldaar,studeerde de pracht
ige reisbesehrjvinqen: pNach den
te Halle,Miinchen,Freiburgen Berljn in de gliicklichen Inseln. Canarlsche Reisetage
regten, doch hield zich tevens bezlg met (1876)''
, - en gGriechische Kiistenfahrten
geschiedenis, natuurkunde en kunst,en was

(1876)''.

sedert1841 vjfJaren achtereenverbondenaan
Lohm ann (Friederike),geboren .
m tter,
deregtbanken in zjnegeboorteplaats.Behalve eeneDuitscheromanschrjfster,werdgeboren
gedichten! feestspelen enz. gat'hj inmiddels den 25sten Maart 1749 te W ittenberg,waar

onderscheldene regtsreleerde en geschiedkun- haar vader hoogleeraar ill de regten was.

digewerkenin hetlleht,vanwelkezjnboek:
Fiirsten und Stiidte zurZeitderHohenstaufen
(1846)''met grooten bjval ontvangen werd.
Nadathj reedseen grootgedeelte vanEuropa
bezncht had, vertok hj in Julj 1846 Over
Engeland en W allis naar Amerika,stapte te
New-xork aan walen bezochtde Vereenigde

Staten en Canada.Dien winter bleet'hj in

Cincinnatien Ordende er de bouwstoffen voor

zjne werken:pDesDeutschen Volks Bedeu-

Haar eerste huweljk metHöbler,inspecteur

varlbelastingen teZwickau,werd Ontbonden,

en zj verbond zich daarnain den echtmet
Lohmann auditem'te Svhönebeck bj Magdeburg.Zj overleed teLeipiiig den zlsten December1811.Haretalrjkeromansennovellen,
zooals: pGedichte und Aufsëtze (1793)'' en
?Klara von Wallburg (179G,2 dln)''vielen
ln het laatst der voorgaande eeuw zeer in
den smaak.- N0g talrjkerzjn deromans

tunj in der W eltgeschichte (1847)''en nGe- van hare dochter Emilie Frltf6rilz Sophie
schlchte und Zustënde der Deutschen in Am e- ZoAwzcgzs, geboren in 1:84 te Sthönebeek en
rika(1848)/'.Tegenhetlaatstvan 1847keerde overleden te Leipzig den 15den September
hj over hetnoorden van Frankrjk paarPaderborn terug,waar hj zich in 1845benoemd
zag t0t lid van den raad,terwjlhj door
middelvan zjne:rW estfëlischeZeitung''grooten invloed uitoefende. Omdat hj het regt
der Pruissische Nationale V ergadering tegen

het ministérie Brandenbnrq-Manteny'
elhandhaafde,nam men hem inbecember1848 met
anderen in hechtenis en wikkelde hem in een

staatkundig procès, dat evenwel met zjne
vrjspraak eindigde.ln hetvoorjaarvan1849
nam hj zitting in de Pruissische Tweede
Kamer en behoorde ert0thetlinker centrum .
Kort daarna werd hj assessor in hetHofvan
Appél te Paderborn en vgorzitter van den

1830. Een gedeelte van hare w erken Yverd
verzameld onder den titel: pN eueste gesam-

melte Erzëhlungen (1828- 1832, 16 dln)''
,
terwjl hare: rsëmmtlitt
he Erzëhlungen'' in
1844 in 18 deelen in hetlichtverschenen.
Loir (Lidericus) is de naam van eene
rivierinhetnoordwesteltjkgedeeltevanFrankrjk. Zj ontspringt in het departement EureLoir, stroomt in zuidwesteljke rigting door
de departementim Loir-cher,SartheenM aineLoire en stort zich uit in de Sarthe,nietver
van de plaatstw aar deze zich vereenigt m et

de Mayenne,eene zjrivier der Loire,1geogr.
mj1 ten noorden van Angers.Zj heeft eene
lengte van bjna 42 geogr.mjl,ontvangt op

stedeljken raad.Indien tjd vervaardigdehj den regteroever de Ozanne en de Braye,op
hetepisch gedicht:mGeneral Spork (1854)'' den linker de Conie,de Long en de Meaul-

en schreef: pDas System des preusz.Land- nerbesproeit desteden Bonneval,Châteaudun,
rechts (1852)''.In 1853 vestigde hj zich te Freteval,Vendôme,Les Roches,Château du
Göttingen als privaat-docent en zjne lessen Loir, Le Lude,La Flêche en Durtal,en is
'teau du Loir af over eenelengtevan
werden er druk bezocht. Hj zond er onder van Châ
anderen in hetlicht:sAussichten fiirgebildete ruim 15 geogr.mjldoor middelvan 40 sluiDeutsche in Nordamerika (1853)''en defraaje zen bevaarbaar.
reistafereelen: pluand und Leute in der alten
Het de
partemeut .
fm1-Clter, revoxmd uit
und neuen W elt (1854- 1858,3 dln)''.In den gedeelten van Orléannais en klelne stukken
herfst van 1855 riep Maaimiliqan,Tf,koning van Tourai
ne,heeft01
31151/a EJ geogr.mj1
van Bejeren,hem naarMiincbenenbenoemde 270000 inwoners en bestaat uit de 3 arronhem t0tzjn secretarisvoorwetensel
happeljk- dissementen Blnis, Romorantin en Vendôme.
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De hoofdstad is Blois. Het behoort t0thet
stroomgebied van de Loire, die ditdepartement besproeit en er de Cosson en Beuvron
opneem t,- voortsstroomen erinhetnoorden
de Loir m et de Braye en in het zuiden de
Cher met de Sauldre.De Loire,LoirenCher

bedding hooger wordt en er gedurig nieuwe
eilanden en banken ontstaan. Dientengevolge

overstroomt zj 00k dikwjls hare Oevers.
W egens het hooge belang van dezen waterw eg heeft men reeds sedert 1822 daaraan

evenwjdig langsden linkeroevereenkanaal
zjn erbevaarbaar.Hetzuidoosteljk gedeelte gegraven, loopende van Digoin t0t Briare

van het departement bestaat uit eene uitge- overeenelengtevan26% geogr.mjl.Daarenstrektej onvruchtbare vlakte,de Solognege- boven is de Loire door de kanalen van Berri
naam d, met veengronden en raoerassen.Aan en Montluçon verbonden met de Cher,door
den oever der Cher is de grond krjtachtig het kanaal van Charollais met de Saône,en
en bestaat.er hier en daar uit dikke vuur- door de kanalen van Briare en Orleans met
steenlagen, doch in het noordoosten,in een de Seine.Middelljk iszj doordezekanalen
gedeelte van hetlandschap Beauce?heellmen 0ok in verband gebragtmetde Rhône en de
vette bouwgronden. llet klimaat ls er zacht Rjn.Daarenboven loopthetkanaalvanNanen op deplaatsen,waar zich geenemoerassen tes (50 geogr.mjllang)naarBresten heeft
bevindenjzeargezond.Men verbouwterboek- vele vertakkingen. De Loire vervult eene
weit,graan,veelwjn,tuin-enpeulvruchten, merkwaardige r01 in de geschiedenis van
benevens hennep, beetwortels en ooft. De Frankrjk.Xeermalen komtzjvooralsgrensbouwgronden beslaan er 70 en de bosschen rivierjeersttusschen Aquitania enGalliaLug1
21/: L geogr.mjl.Uitgestrektegrasgronden dunensis,- daarna tusschen de W est-Gothen
dienen er voor de veeteelt, en de wateren en Franken t0t 507, dan in den midden-

leveren overvloed van visch)terwjlmen er
jzerjkalkf,100d,potkleien vuursteenen uit
den bodem haalt.O0k defabrieknjverheid is
er Van veel belang; men heeft er talrjke
jzersmelterjen, glasblazerjen, kalk-ovens,
loojerjen,brandewjnstokerjen,sllikerfabrieken,lakenweverjen,handschoenen-enpapierfabrieken enz.T0tde uitvoer-artikelen behoo-

ren er vooral wjn,brandewjn,hennep en
hout.De inwoner3 van ditdepartementzjn

eeuwschen strjd tegen de Mooren (slag bj
Tours 732)t en gedurende den oorl0g tegen
de Engelschen (belegering van orleans in
1429), - voorts in de worsteling met de
Hugenoten, en in 1814 bj deinvallen der
Verbondene Mogendheden,terwjlhaarnaam
voûral op de tgngen zweçfde gedurende den
Jongsten 0orlog vanDuitsehland tegenFrankrjk (1870 en 1871).Zoodra Parjsingesloten
was,gevoelde deregéring derNationale Verdediging de noodzakeljkheid,om eenearmee
aan de Lolre te plaatsen,ten einde hetzuideljk en westeljk gedeelte van Frankrjk

voor een groot deel behoeftig en staan op
geen hoogen trap van beschaving,maaronderBcheiden zich door welwillendheid en Opregtheid.
tegen een verder voortwaarts rukken van het
Loire(De),in hetLatjnLi
ger,degrootste Duitsche legerte beveiligen en steun te geven
riviervan Frankrjk,strektvan hethartdes aan het Bewind te Tours.T0tdateinde werd
lands zieh uitnaa: den Atlantischen Oceaan te Bourgeseen armeekorpsgevorm d,hetw elk
en heeft bj eene lengte van 135 geogr.mjl als het 15de, onder generaal M otterouge geeen stroomgebied van 2120 L geogr.mjl. steld,de kern z0u wezen van hettoekomstig
Zj ontspringt in de Cevennes op hethoog- Loire-leger. Ilet voornem en, Om eene arm ee
land van Velay ter hoogte van 1400 Ned.el ten zuiden van de Loiret0tontzet der hoofd-

den voetvallden Gerbier de Jonc (1600 stad bjeen tebrengen,wasin Frankrjk een
Ned.el hoog) in het departement Ardèche. openbaar geheim en ook aan den vjand niet
Gedurendedeeerstehelftvanharenl0opstroomt verborgen. Daarom rukte reneraalvon der
zj van hetzuidennaarhetnoordenineeneerst Tann voorwaarts in de rigtlng van Orleans)
woest en daarna bevallig dal, door bergke- sloeg de Franschen en veroverde laatstgetens begrensd. Daarna spoedt zj zicllvan melde stad (11 october 1870)? weshalve
Mn

M otterouye door Aurelle de Palad%nes vervangen werd. Laatstgenoemde behaalde eenige
voordeelen op de Duitsehers,maar was magteloos w egens de verdeeldheid der Fransche
meteene baaivormigeverbreeding bj St.Na- bevelhebbers.Toen voortsde armee van prins
zaire zich uitin den Oceaan.Zj ontvangt Frederik K arelnaderde,zochtm en allem oge41 rivieren, w aaronder zich 13 bevaarbare ljke elementenj geschikte en ongeschikte,
bevinden;devoornaamstezjn:op haren lin- t0t een Loireleger te vereenigen, doch het
ker oever de Allier, de Cher,de Indre?de leed van 2 t0t 5 D ecem ber herhaalde nederVienne met de Creuse,deThoué en de S'
evre lagen,waarbj de Franschen 12000 gevangeNantaise, - en op haren regter Oever de nen, meer dan 60 stukken geschut en 4
Arroux, de Mayenne en de Sarthe met de kanonneerbooten Op de Loire verloren. Nu

Nevers at'noordwestwaarts langs la Charité,
Cosne en Uien naar Orleans?vervolgenswestwaarts langs Blois, Ambolse, Tours, Saumur,Angers en Ancenisnaar Nantes en stort

Loir. Zj is bevaarbaar van Retournac t0t
Noirie(61/:geogr.mjl)voorvlotten, vandaart0tNantesvoorrivierschepen (105geogr.
mjl), - en van Nantes naar haren mond
voor zeeschepen (7 geogr.mjl).llarediepte
is echter niet altjd en overalvoldoende en
vermindert zelfs vanJaart0tjaar,dewjlde

ontving AnrelledePaladineszjn ontslag,en

het aftrekkend Loire-leger splitste zich in
2 deelen onder het bevel van de generaals
Bonrbaki en Cltanzy. OOlt andere gevecr
hten
werden nog in dezelfde maand aan de Loire

geleverd,bjv.bj Hèricourt.N0g ergerwerd
hetin de eerstehelftvan Januarj1871,toen

LOIRE.

Ckanzy den slag bj LeMansverloor,en de
Duitschers in den tjd van 7 dagen 18000
gevangenen, 20 stukken geschut en mitrailleuses,2 vaandelsen eenaanzienljk 00r104smatérieelverkregen.W élkwam uithetDultsche hoofdkwartier het bevel,om de ontbondene deelen van het Loire-legerte vervolgen,
doch vöprdat aan dezen last kon worden
voldaan, was de wapenstilstand gesloten.In vroeger dagen waren onderscheidene kasteelen aan de Loire de zetelsvan Frankische
en Fransche koningen,zooals Gien,Orleans,
Blois en Am boise. Het laagland der Loire,
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geaux en Brioude en teltruim 308000 inwoners. Het is metuitloopers van de Cevennes

en van hetAuvergne-gebegtebedekt,zoodat
men er eene gestadige afwlsseling van bergen
en dalen opmerkt, waaraan de vulcanische

vormingen eene ongemeene bekoorltjkheid

verleenen.Hier en daarheeftm en dorrevlakten, vooral bedekt met lava's,die niet zel-

den aanzienljke heuvels vormen, alsmede

m erkwaardige basaltgewrochten, welke op
sommige plaatsen hooge zuilen vormen,,ter-

wjl o0k lagen met edelgesteenten, zooals
hyacinthen, granaten en saë eren, niet ont-

zich uitstrèkkende van Nevers t0t aan den breken.o0k heeftmen er2kraters,nameljk

Atlantischen Oceaan,iseenegolvende,vrt
lcht- die van Bars en het m eer van Bouchet.De
bare vlakte. Derivier stroomtdoor 16
2 depar- zomer is er warm, doeh de winter guur en

tementen?van welke6 geheelofgedeelteljk
naar haar genoemd zjn,nameljk dedepartementen Loire,Haute .
fmir:,Loireil/Lp
rief
zre,Salne-Loire(zie Saône),M aine-Loire(zie
Maine)en lndre-Loire(zieIndre).
Het departement Loire, bestaande uit de

stormachtig,en de sneeuw dekt er bjna 4
maanden de kalebergtoppen.Hetverschilvan
warmtegraad is er z00 groot, dat vaak aan

den voet der bergen de druiven t0trjpheid
komen,terwjl men wathoogernaauweljks
rogge verbouw en kan.D egrond isintusschen

aloude graafschappen Forez en Beaujolaisen in de dalen en op de lage heuvelszeervrtlchtgedeelten van Lyonnais, heeft eene opper- baar,schoon er geen koren en wjn genoeg
vlakte van bjna 801/'
s (n geogr. mjl en verbouwd worden? om in de behoeften der
omvat de 3 arrondissementen Montbrison, bew onerste voorzlen,M eer dan de landbotlw

Roanne en St.Etienne (de hoofdstad)en ruim

bloeit er de veeteelt.Het rjk der delfstoFen

550000 inwoners. Met uitzondering van het levert er wat zilverhoudend 100d,veelsteen-

zuidoosteljk gedeelte,hetwelkt0thetstroom- kolen en vOortreFeljke steenen voorgebougebied van de Rhône behoort en door deze, wen. Voor 't overige is de industrie er van
deGier en de Diaume besproeid wordt,vormt w einig belang.In som migesteden vervaardigt

heteenbreed,hooggelegenda1aanbeidezjden men erkant,blondesen zjde,doch vanhet
derLoire,inhetoostenbegrensddoordenM ont- platte land van dit departement begeven
Pilat,Mont-Tarare enCharollaiseninhetwes- zich Jaarljks duizenden als arbeiders naar

re Oordenvan Frankrjk.
t
endoorhetForez-enMagdalena-qebergte.Het ande
wordt,behalve door de hoofdrivler,dooreen
Het departement Zpïrd inflrieure, in het
groot aantal zjrivieren doorkronkeld.Op en westen van Frankrjk gelegen en uithetzuibj de bergen isdebodem steenachtig en de deljk gedeelte van Bretajne gevormd,heeft
d
alen zjn slechts redeelteljk vrnchtbaar.In eene oppervlakte van bpna 125 En geogr.
het dal der Tuoire ls het klimaat zachten, mjl, is gesplitst in de 5 arrondissementen
behalve in eene in hetmidden van hetdepar- Nantes (de hoofdstad),Ancenis,Châteaubritem ent gelegene,m et poelen bedekte vlakte, ant, Paim boeuf en Savenay, en telt ruim
zeer gezond, doch in de bergstreek guur. 602000 inwoners.Dekustvan denAtlantischen
Gr
b
aan en wjn worden ex nietgenoeg ver- Oceaan heeft er eene lengte van 25 uren
ouw d om ln de behoeften te voorzien , gaans, is vlak, zandig ofveenachtig,wordt
maar m en oogst er uitmuntend ooft, vooral door aanslibbing allengs breeder en vorm t

kastanjes en walnoten, o0k wordter veel
hennep verbouwd.Voortreffeljkeweidengeven
er gelegenheid t0t veefokkerj en er wordt
voortreFeljkekaasgemaakt;uitgestrektedennewouden leveren erhout,houtskool,terpenttjn
enz.,en uit den bodem verkrjgtmen graniet,

er de baajen van Pennebe, Pembron en
Bourgneuf,terwjler tevens de Loire zich
uitstort.De Opgervlaktevan ditdepartement
is zeer eenvorm lg,vooralin hetnoordwesten
en zuiden, doch in het noorden verrjzen

eenige heuvels. De Loire stroom tervan het
porfer, m armer, vuursteenen, eenig metaal oosten naarhetwesten,Onderscheidene rivieen eene groote hoeveelheid steenkolen. M en ren in zich opnemende. Het klimaat is er
heeft er minerale bronnen en de njverheid zacht, maar wegens de zeewinden vochtig.

bepaalt er zich vooral t0t mjnontginning, De bodem ,qedeelteljk graniet en leisteen,
jzergieterj, vervaardiging van voorwerpen gedeelteljk ult slibgrond bestaande,isbjna
van m etaal, vooral wapens,

voorts tot overal met vruchtbare aarde bedekt.Koren,

katoen- en linnenweverj,t0thetmaken van tuinvruchten,kersen en kastanjesworden er
papier, behangselpapierenz.De handelwordt in grootehoeveelheid verbouwd.W jngaarden
er door spoorwegen aanmerkeljk bevorderd. bedekken er den geheelen linker oever der

Het departement .S'
twfc-.fmird,schierin het Loire en zelfs de kust, maar leveren e0n
Zeer m iddelm atig gew as. D e eikenwouden
voeden er met hunne eikels eeno nzenigte
t men ervelerunderen,
zwjnen;voorts heel'

midden van Frankrjk gelegen,is zamengesteld uit gedeelten van Languedoc (vooral
Velay),van hethertogdom Auvergne,envan
het landschag Forez.Het heeft eeneoppervlaktevan rulm 90 L geogr.mjl,isverdeeld

paarden,schagen en bjen.Da rivier-,meerenzeevisscherjiservan grootbelang.Voorts

in de 3 arrondissementen Le Puy , Yssenn heeft men er jzererts,steenkolen,graniet,
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InarMler, kalk- en leisteenjen er wordt veel

Lokm :n is de naam van een Arabisch

zeezout gewonnen.De njverheid bepaalt-er wjsgeer.Men weetnietmetJuistheid,wan-

zich bj de vervaardiging van jzeren voor- neer hj geleefd heeft,maar men vindtzjn
Qanel,touw ,leder,hoeden,yapier,borstels, in denKoranvermeld.Hj isvermaardwegens
brandewjn enz.Descheepstlmmerwerven 1e- zjne wjsheid en zjn lang leven. Voor 't
w erpen, glas, steengoed, katoen, linnen, naam in de oudste sagen der Arabieren en

veren er vele rivier- en zeeschepen, en de

hoofdstad Nantesiseenevan debelangrjkste
knopsteden van Frankrjk.
Loiret,een departementin hetbinnenland
van Frankrjk,aan beidezjden vandeLoire
%elegen,heeft zjn naam Ontvangen van het
rlviert
je Loiret,dat zich bj orleans in de
Loireuitstort!en omvathetoostljk gedeelte
van Orléannals ofhet eigenljl
te Orlee
annais,
het oostljk gedeelte derSologne,Dunoisen
bjna geheel Gâtinais Orléannais. Het heeft
eene oppervlakte van bjna 123 L geegr.
mjl, is gesplitst in de 4 arrondissementen

O
verige noemt de sage hem nu eenskoning
van Yem en. dan w eder een profeetder Adlten Of0ok weleen Abessinischenslaaf.Voorts

staathj vermeld als de schrjver van eepe

kleine verzameliny Arabische fàbels,die0ngetwjfeld van Grlekschen Oorsprong zjn en
waarschjnljk doormiddelva'
n eene Syrische

vertaling eerst tegen het einde der middeneeuwen aan de Arabieren bekend werden.

Zj hebben weinig tebeteekenen en haarstjl
en taal laten veelte wenschen over.Yân de
nieuwe uitgaven noemen wj die van Sc/zïdr
(zdedruk,1839).Deeersteuitgaveisdievan
Orleans, Gien, Montargis en Pithiviers, en Erpeniws (Leiden,1651).
telt ruim 353000 inwoners. D e hoofdstad is
Loly M ontes,zieMontes.
Orleans.De bodem is erOverhetgeheelvlak,
en de hoogten van het W oud van orleans
scheiden het stroomgebied der Loire van
dat der Seine, hoewel beide rivierbn door
kanalen metelkander in verbandzjngebragt.
De grond is er op sommige plaatsen vet en
vruchtbaar, 9p andere d0r en zandig, maar
overal zorgvuldig bebouwd. Het klimaat is
er zacht en aangenaam ,en de landbouw staat
er op hoogen trap van ontwikkeling, Men
verbouwt er veelgraan,vooralhaver,en er

Lollum L. of Raygras is de naam van
een plantengeslachtuitde familie derGrassen

oppervlakte van ruim 11)en de heidevelden

graseen goed veevoeder is,vooralv00r paar-

en weluit de Gerstgrassen (Hordeaceae)en
onderscheidt zich daardoor, dat de aartjes
met eene derscherpezjden naarden bloemsteel zjn toegekeerd, terwjl dikwjls het
inwendigekelkkafjeontbreekt.Van desoorten

vermelden wj:gemeenrtwo
t
/rt
x:(L.perenneL.),
dat op onze zand- en kleigronden voprkomt

en kenbaarisaanzjn glinstrendbladenzjne
zeer regelmatig overhoeks genlaatste bloem wordtveel wjn gewonnen,vooralaan den pakles. die elk uit slechts een kafblaadje,
oever der Loire.De bosschen beslaan ereene maar ui
t vele bloemyjesbestaan,terwjldit

e
ene van 8 M geogr.mjl. VoortreFeljke den, - Italiaanscltrtzyot/rtz.s(L.italicum L.j,
weiden begunstlgen er de veeteelt, en m en dat in ons Vaderland niet te huis behoort,
voorziet er Parjsvan gevogelte.Derivieren maar er gekweektwordt, en van de voorbevatten er veel visch, en uit den bodem gaande soûrt verschilt dooriefs fjner,helderhaalt men steenen om te bouwen en potklei. groene bl
aderen en langgenaalde bloempakVoorts heeftmen er groote suiker-,azjn- en Jes, - en bedwelmend rtdg/ot
/rtx,
s(L.temulenbrandewjnfabrieken, en men vervaardigt er tum L.)Ofdolik,datvan de overige soorten
laken,sergie,papier,behangselpapier,leder, verschilt doordien het kafblaadje grooter is
steengoed,aarden buizenenz.Eindeljk wordt dan de bloemples, welke laatste alle meer
de handel er door rivieren,kanalen en spoor- Opgezwollen, rnaar kort genaald zjn. Het
komt voor als éénjarig gewas op onze bouwwegen aanmerkeljk bevorderd.
Lokeren , eene stad in de Belgische pro- landen, vooial onder gerst, haver en vlas,
vincie Oostvlaanderen, telt omstreeks 17000 en zjn zaad bezit bedwelmende, vergiftige
inwoners, die in katoen-en damastfabrieken eigenschappen, zoodat het bj het zuiveren
enz. werkzaam zjn. Voorts heeft men er van graanzorgvuldigmoetwordenverwjderd.
touwslagerjen,bleekerjen enz.,enmendrjft Komt het in het mout der brouwerj,dan
er een aanzienljken handelmetgraan,ljn- verkrjgthetbiereenedronkenmakendekracht.
zaad,Klas,hennep en linnen.
W j geven hierbj eene afbeelding van laatstLokl ofLoke ,een g0d uitde Noordsche genoemde grassoort,en wé1 in a een stengel
fabelleer,was oorspronkeljk deg0d van het op l/sdedernatuurljkegrootte,inbeenaartle
vaur en ontleende daaraan zjn naam ,doch meteu in c zonderltafnaalden,beideop 21/:
later werd hj de g0d dervernietiging en de der natuurljke grootte? in d een bloempje
vertegenwoordigervan hetbooze.Hjbejverde op 8-voudige grootte, ln eeen meeldraad op
zich derhalve om de wereld en de goden ten l6-voudigegrootte,infeenschubjeop laatstverdervetevoerenenwordtvoorgestelda1s00r- genoemde grootte, en 2 stempeltakjes op
zaak vandendoodvanB ald'ur vanw iensleven zo-voudige grootte.
Lollarden of Lolharden is de naam der
het bestaan der Asen afhankeljk is.In den
grooten strjd,diedevernietigingdergodenen leden van een godsdienstig genootschap!hetdenwereldbrandvoorafgaat,ishjdetegenpartj welk zich wjdde aan de zorg voor zleken
van I'
reya, en beide sneuvelen. D e mythen en gestorvenen.Het ontstond omstreeks het
omtrent zjne lotgevallen en werkzaamheden, jaar1300teAntwerpen,alwaareenigevrome
waarbj steedszjn listigkarakteraandendag lieden zich verbonden t0t het ter aarde bekomt,zjn even talrjk alsmerkwaardig.
stellen van dooden.Zj werden wegenshunne
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145

eenvoudige levenswjzeen hunbehoeftigvoor- leeraar aan het gymnasium te Bremen en

komen M atemans, naar hun beschermheilige aanvaarddedi
ebetrekkinj meteeneredevoeAleœisbroeders, wegens het bewonen van ring:zoverdenoodzakelpkheid derwiskunde
voor
de
ke
nni
s der natuur'',en in 1735 aan
cellen Cellieten, en wegens hun lollen (zacht

zingen) Lollarden genaamd,omdatzj bjbe- de académie te Harderwjk,waarhj sprak:
grafenissen Op treurigen en gedempten toon

D evinculo rationiscum experientiain scientia

zongen.Zj verspreiddenzichoverdeNederlan- naturali''. Bj herhaling zag hj zich aldaar
den en Duitschland,en wegens de besmette- benoemd t0t redor magnifcus, en overleed
ljke ziekten,welke in dien tjd heerschten, in April 1763.Hj schreef:rDe necessitate
waren zj vooral in de steden zeer w elkom. matheseos in physica (1729)'',- soratio de
Inmiddels werden zj door de yeesteljkheid me
thodo vera tractandi yhysicam (1732)''
endoordebedelmonniken,wierlnkomstenzj - en mobservatiosingularlscujusdam phaemet vermindering bedreigden,m et de ketter- nomeniin coeloconspicuietc.(1773)''terwjl
scheBegbardenopééneljngesteldenvervolgd, hj eene uitgaveleverdederpElementa''van

tqtdat Grego-

fxcli#e: met
eenelevenBbe-

waardeljk

s
chrjvinp van
dezenwlskundige (1738).

rlx.
:Xfin1374
en 1377 voorhun bestaan
handhaafde

Lom an

Hoewel Let

(Abraham

genootsehap
door mannen
was gesticht,
ontstonden,

Dirk),eenverdiensteljkNe-

l

derlandsch
godgeleerde,

bjv. te Keu-

)

len! ook vereenlgingen
Van vrouw en ,

die denzelfden
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r
egelvolyden.
Zelfsn0gln de
18de eeuw
vond men in
de Nederlanden en teKeulen
vrome
broederschappen, die van
de Lollarden
afkom stigw aren,doch niet
langer aan de
oorspronke-
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8sebGorravenhage
en te
den 16den8eptember 1823,
was
eerst
EvangelischLutherschpredikant
te
Maastricht,
vervolgens te
Deventer, en
zag zich in
1856 benoem d
tothoogleeraar
aan het Luthersch Seminarium teAm-

sterdam. Hj

behoort t0t de
vertegenwoordigers derm0derne rigting,
en leverdeeen
Aantal bjdragen in pDe
Gids''y DDe
Nederlandsche
Spectator'',
rDe Navor-

den en Begharden alsscheldnamenbeziyden, scher'ô, pcaecilia''? het p'
rheologisch Tjd-

waarmede zjzoowelvrome,weldadigelleden schrift enz.O0k schreef hj: cover 0uda1shuichelaars,zooweldebroederschapdesge- Nederlandsche liederen bj Valerlus(1871)'',
meenen levens,door Geert Gropfegesticht, - en pGeyzenliederen (1872)''.
a1sluje bedelaarsbestempelden,z00gafmen
Lom atla A.Br.isdenaam vaneenplanin Engeland den naam van Lollards aan de tengeslacht uit de familie der Proteaceën.

volgelingen van Wiclife, omdat deze in het Het onderscheidt zich doûr onregelmatige,
strjdperk durfden treden tegen den Pausen 4-bladige bloemen met 4 meeldraden in de
degeesteljkheid.
uitgeholde bladlobben en door 3 klieren
Lom (Johan Hendrik van), een Neder- Op den vruchtbodem.Het omvatNieuw-Hollandsch wis- en natuurkundige, geboren te landsche heesters, van wellte sommige als

Njmegen den zlsten December 1704,stu- sierplanten bekend zjn,zooals L.Jpzwz
t/blil
deerde te Utrecht en promoveerde er in de R..& .metgroenachtige bloemen en L.diJïcwis-en natuurkunde.In 1729werd hjhoog- jblia A..
Br.metwitte bloemen. Zj hebben
X.
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des winters eene warmte noodig van 0m- den Vredi van Ziirich (10 November 1859)
streekg 60 C.
had Oostenrtjk,metuitzondering derkleinste
Lom atophyllum W illd.is denaam van helftvan slechts ééne provincie,heteigenljke
een plantengeslacht uit de familie der Lilia- Lombardtje,nameljk de provinciën Milaan,
ceën. Het onderscheidt zich door eene 5.b1a- Pavia, Lodi, Cremona, Brescia, Bergamo,
dige,aan debasis drooge,buisvormigebloem- C0m0J Sondrio en 6 districten van Mantua,
kroon, op den bodem bevestigde meeldraden aan %ar
> dinië afgestaan, zoodat het geheelo
en eene 3-hokkige besvrncht. De meestbe- kroonland na dien tjd uitde Venetiaansche
kende soort, L.àprùolïcl- W illd.,groeit op provinciën (Venetië,Udine,Belluno,Vicenza,
het eiland Bourbon en heeft een stam ter Verona,Rovigo,Padua,Treviso)enhetovehoogte van 1 t0t 21
/! Ned.el,aan den t0p rig yedeeltevan Mantuabestond.Hetgrensde
m eteene groote,fraake bladerkroon versierd, in dlen staataanhetkoningrjk Italië,Tyrol,
Carinthië, Görz-Gradisca en de Adriatische
doch met kleine,gele bloemen.

Lombard,in devolkstaalVmmerd (bank Zeejen telde op rlim 4561/2 1 geogr.mj1
ruim 2640000 inwoners,terwjlhetvo'ôrhet
van leening),zieBanken.
Lombardije is datgedeelte van Opper- verliesvanLombardjebjnadedubbeleopperItalië,hetwelk in568doordeLongobardenveroverd werd en t0taan de vernietiging hunner
heerschappj in Italië in 774 in hun bezit
bleef. ln de vroegste tjden werd dit land
bewoond door de oude Galliërs,die er zich

vlakte met nagenoeg het dubbelaantalinwoners bezat. M en vindt er 32 steden, 164
vlekken en 2620 dorpen. De R.Katholieke
godsdienst$serde heerschende,en men heeft

er 2aartsbisschoppen (te Venetië en Udine),

vestigden in den tjd van TarquininsTgidcl:, 10 bisschoppen enz.In hetnoorden verhefen

en vervolgens veroverd door de Romeinen, er zich uitloopers der Alpen mettoppen ter
die dit gewest Onder den naam van Gallia hoogte van 3000 Ned.el?- voorts ten zuiCisalpina behielden t0t aan den va1van het den van Vicenza deBericlsche heuvels en ten
W estersch-Romeinsch Keizerrjk. Daarna zuidwesten van Padua de Euganeïsche hoogkwam hetonderdeheerschappjvan Odoaeer ten. V00r 't ovorige is het land eene vlakte,
(476-493),voortsonderdiederOost-Gothen welke zich van den voetder Alpen t0taan
(493-553),vervolgens onder diederGriek- de P0 en de Adriatische Zee uitstrekt,- en
Bche Keizers (553- 568), en toen onderdie wé1eenedervruchtbaarsteenmeestbesproeide
der Longobarden,welke hetin 7;4 aan Xarel vlakten van geheel Europa.De voornaamste
& œ oote moesten afstaan. In 843 ontstond rivieren ztjn er de Po,deMincio,deEtsch

er een koningrjk Italië,waarin zich echter (Adige) en de bevaarbare Brenta met de
eerlangonafhankeljkehertogdommenenmark- Bacchiglione,Piave,LivenzaenTagliamento,

graafschappen, zooals Friaul, Mantua,Susa die allen zich uitstorten in deAdriatischeZee.
enz., of republieken,zooals Venetië,Genua T0tdit land behoortvoortseen gedeelte van

en Milaanvormden.DaarLombardjea1sleen hetLaqo diGarda.Behalveindehoogebergonder Duitschland behoorde, zochten zd
'ne streek ls het klimaat er zachten in het algeinwoners in de middeneeuwen, in gedurige meen veel aangenamer en gezonder dan in
maar doorgaanp vruchtelooze oorlogen met het zuiden van Italië.Te Padua en Venetië

deRoomseheKeizers,hunneonafhankeljkheid bedraagt de gemiddelde Jaarljksche warmtete verwerven. Zj waren veelal Onderling graad ruim 13OC.Sommige moerassige Ftreverdeeld en een speelbalderOostenrjksch- ken,vooralbj Mantuaen Venetië,zjnschaSpaansche of der Fransche staatkunde,zoo- deljk voor de gezondheid en doen koortsen
datzj niett0tzelfstandigheidkwamen.Nadat ontstaan.Men heeft ervoortreFeljk marmer
Opstenrjk dehertogdommenMilaanenMantna in verschillendekleurenio0k bevatdebodem

verkregen had, noemde men deze gewesten

Oostenrl
jksa Ztl-slrtfï/e.Dezenaam verdween
echter, toen Napoleon van deze en andere
landen in 1797 de Cis-Alpjnsche,later de
Italiaansche Republiek en in 1805 hetkoningrjk Italië gevormdhad.DoordenVredevan
Parjs (30 Mei1814)en deW eenerCongrèsacte (9 Junj 1815)herkreeg Oostenrjk niet
alleen zjne voormalige bezittingen in Lombardje, maar deze werden tevensvereenigd
met de voormalige republiek Venetië t0thet
Lombardisch-venetiaansch knningrjk,totdat
in 1859 door den Vrede van Ziirich Lombar4je en in 1866 doorden Vrede van Weenen
nak Venetië aan het koningrjk Italiëwerd
tpegekend.
Lopbardisch-venetiaansch Koninv ljk (Het)washetnoordeljk gedeelte
van Italië, hetwelk tot aan den Vrede van
W eenen (3 October 1866)een Oostenrjksch
kroonland en vervolgenseen gedeelte van het
niBuwe knningrjk Italië vormde.Reeds bj

zilver, kw ik, koper, zlnk,l0od,zw avelen
steen- en bruinkolen, en m en wint er veel
zeezout.De landbouw bevindter zich opeen
hoogen trap vanontwikkelingen levertallerlei

graansoorten.vooralmaïs,tarweenrjst,-

voorts peulvruchten, aardappels, meloenen,
tabakj vlas, hennep enz.O:k ontbreekthet

ernietaan uitmuntendeweidenmetkosteljk
rundvee. De boomgaarden geven er oranjeaypels,citroenen,vjgen,granaat-appels,perwlken, amandels, kastanjes, appels, perenj
pruimen, kerBen enz. De wjnbouw is er
wjders van groot belang,en t0t de beste
wjnsoorten behooren er deVinoSantouitde
omstrekenvanVeronaendewjnvanValP01icella,beide zoete wittewjnen.Hetgebergte
draagtervoortsuitgestrekte wouden.Behalve
rundvee heeft men er veelbjen,en debjenteelt is ereenegewigtiqebron van bestaan.
De Jagt beteekent er welnig,maar de wateren zjn ruim voorzien van visch..Van de
takken van njverheid noemen wjvoortsde
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zjdespinnerj en wevertl, het vervaardigen merkwaardigebaajen,en men sehathetaanvan stroohoeden en van voorwerpen van glas, tal inwoners op ruim 400000,meest inboorvan gouden voorwerpen, van steengoed en lingen, welke den naam van Sasaks dragen.

van papier,hetbereiden van oljvenolie,het Dezezjn?althansin naam ,Mohammedanen
bewerken van marmer en den scheepsbouw.
De handelwordterdoor uitmuntendeland-en
waterwegen,en vooraldoorspoorwegen sterk
bevorderd.Er
q wordtmeeruit-dan ingevoerd.
De handel te Venetië,te voren een wereld-

en verschlllen weinig van de Balinézen,die

er ten getale van 20000gevestigdzjn en er
heerschappj voeren.Zj houden zich hoofdzakeljk bezig metden landbouw,maar00k
met het weven van katoen, het bewerken

handel, is aanmerkeljk verminderd, doch van metalen t0t sieraden en t0twapens,het

gaat thans weder eene betel'e toekomst te bakken van steenen,hetvlechten van manden
gemoet.Zie voorts onder Italiè'.
enz. Het eiland is verdeeld in 3 distriden,

Lom bardus. Onder dezen naam vermel- bestllurddoorBalinéschevorsten(Ida's,Dewa's
den wp
'-:
of Goesti's).Aan hen zjn de dorpshoofden
PeirusZn-scrtfl:,eenvermaardscholastiek ondergeschikt, doch het opperbestuur is in
wjsgeer.Hj wasgeboortig van een vlek bj handen van 2 Balinêsche vorsten,gevestigd
Novara in Lombardje,een leerling van Abai- te Matâram en te Karang-Asam. Hunne verIcr# en leeraar in de theologie,en werd in houding tOt het Nederlandsch gouvernement
1159 bisschop van Parjs,alwaarhj in 1164 is dezelfde a1s die der Vorsten van Bali.Be-

overleed.In zjn werk:nsententiaram libri halve gemelde residentiën zjn er de voûr-

IV'' waaraan t0t aan de Hervorming t0e naamsteplaatsen:Ampânam jdebelangrjkste
door godgeleerden een groot gezag werd toe- handelsplaats, aan den mond der Djangkok
gekend, verzamelde hj de uitspraken der ofRivier van Ampânam ,Lombok en Segara,
Kerkvaders, vooralvan A'
ltylatlnus,Over be- beide aan de Baai van Lombok, Laboean
paalde leerstellingen en voegdeerdebezwaren Hadji en Pidjûe aan de Baaien Riviervan

en wederleggingen van anderen bj,zonder denzelfdrn naam.

zelfeenig oordeeluitte spreken.Hoeweldeze
methode door de school der Sententiariërs

L om enie de Brienne (Etienne Charles
de),cardinaal en Fransch minister1behoorde

gevolgd werd, billjkte de Kerk niet alle t0t het geslacht der graven rJ# Brienne en
door Petrus Zpzzlùcr#?z.îopgenomenestellingen. werd geboren teParjsin 1727.Nadathj het
Hj zelfontleendeaan dezelaatsten den eer- eerstgeboorteregtaan zjn broeder had afgenaam van M agister dezlfdzdficrfzzz). Zjpe ge- staan,wjdde hj zich aan den geesteljken
schriften werden in 1546 door Aleaume te Btand en hield zith inzonderheid bezig met
Leuven in het lichtgegeven.
de wetenschap.Hoewelhj vrjzinnigedenkLambertLombardns,eenverdiensteljkZuid- beelden koesterde,werd hj in 1760 bisschop
Nederlandsch schilder.Hj werd geboren te te Condom en in 1763 aartsbisschop te T0uLuik in 1506,genootOnderwjsvan Joostde louse. In die betrekking bemoeide hj zich
.& :
r en Jan GO,
OJJ'J(Mabuse)en vertrok op meermetdestoFeljkedanmetdegeesteljkebe3z-jarigen leeftjd in hetgevolg van den car- langenzjnertjdgenooten.Hj deedeenkanaal
dinaalPolusnaar Italië.W eldraechterkeerde graven, hetwelk dat van Caraman bj Tou-

jjP
** naar Luik terug, leefde n0g in 1565 en lousemetde Garonneverbindt,en stichttehosoverleed in behoeftige Omstandigheden in het pitalen,arbeiderswerkplaatsen en scholen,begasthuis Mont-cornillo.aldaar.Men vindtdoe- nevens kloosters,wier bewoners een ofandeken vanhem indemuséa teBerljn,W eenen ren nuttigen arbeid volbragten.In de vergaen Antwerpen,- voorts te Luik enz.
ringen van geesteljken zocht hj den jver
Lom bok ,00k Salapârang en Tanak x
gcdt:k van deze laatsten veeleer te matigen dan aan
geheeten, een eiland van den Oost-lndischen te vuren.In 1166 benoemde hetH ofhem t0t
Archipçl, ligt tusschen 8012' en 901/Z.B. 1id der cornlnissie tOt hervorming der godsen 115044'en 116040'0.L.van Greenwich, dienstige orden. Hj was dan O0k oorzaak,
en grenst in het noorden aan de Soenda- en dat vele kloosters en zelfs geheele orden
in het zuiden aan de Indische Zee en is in w erden ipgehevtm ,en in hetalgem eentoonde
het westen door StraatLom bok van Balien hj zich zöö afkeerig van de monniken,
in het oosten doorStraat AllasvanSoembawa dat de geesteljkheid en hetParlementklaggescheiden, heeft eene Oppervlakte van 103 ten tegen hem aanhieven.D aarenboven on*@
D geogr.mjl en een dergeljk klimaata1s derscheidde hj zich door Zpne
administraBali, en draagtvan het w esten naar het00s- tieve bekwaamheid. In de vergadering van

ten tweebergketens.Denoordeljke van deze
is geheel Vulcanisch, doch de zuideljke
meerendeels Neptunisch. T0t de hoogste toppen behoort er de Piek van Lombok (3500
Ned.elh00g).russchen die beide digt bj
dekustenvoortschrjdendebergketensheettmen
in het midden eene heuvelreeks. V00r het
overigeisdegrondeffen,doortalrjkeriviertjes
besproeid en zeer vruchtbaar.Men verbotlwt
er rjst, djagoeng, aard- en peulvruchten,
katoen, suikerriet, indigo,tabak en koëj.

Notabelen van 1787 liethj zich metheftigheid uit over de verkwistingen van Calonne.
Dientengevolge benoemde de Koning bj de
aftreding van laastgemelde hem in diengplaats
t0t controleur-generaal van Financiën, doch

hetbleekweldra,dathj voordatambtnoch

bekwaamheid,nochvastheidvankarakternoc,h

ligchaamskracht genoeg bezat.Hj bragt de
kroon in verachting en vexmeerderde door
willekeur en ligtzinnigheid hetmisnoegen en

de gisting bijhet volk. Op zjn raad schoof

Men heeft er eenige kapen en een drietal de KoninghetParlementterzjdeen Btichtte
10*
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in plaats daarvan eene Cour plénière.Gedu- en zjne liefde t0tde wetenschap.Toen hj

rende deze verwikkeling werd hj in 1788 hoorde,datmen teMoskou Grieksch,Latjn!
tnt eersten minister en t0taartsbisschop van Duitsch en Fransch k0n leeren, verliethj
Sensbenoemd.Zjn onverstandigbeheermoest met een vischwagen heimeljk hetOuderljk
eindeljk bezwjken voor den haat van het huis (1730) en begafzich naardehoofdstad.
volk,den adel en de geesteljkheid.Eenige Hierbezochthj deSaikonospaskische school
dagen na het besluit, dat de schatkisthare en verwierfdoorzjn jveren zjne vorderin-

betalingen in klinkende muntstaakte,moest gen vexmogende begunstigers, die hem in
hj zjne portefeuille overdrayen aan Neeker staat stelden om eerst Kiew en in 1734 de
(24 Augustus 1783).De Konlng stelde hem académie te Petersburg te bezoeken.Twee
hiervoor schadeloos door hem metonderschei- jaren later ging hj naar Daitschland,waar
dene abdjen te begi
ftigen, en Pius VI hj zich te Marburg Op de wiskundeen te
schonk hem den cardlnaalsheed.Lomlnie ves- Freiburg op den mjnbouw toelegde.Tevens
tigde zich nu te Nizza en keerde eerst in maakte hj zich bekend met de voortbreng-

1790 naarParjsterug,om zjne schulden te selen der Duitsehe dichters. Doorzjne 0de
regelen,welken0g alaanzienljk waren.Bj op de verovering van Choczim (1739)wekte
die relegenheid legdehj den eed afa1scon- hj de opmerkzaamheid van keizerin Anna.

stitutloneel priester, maar aanvaardde geen Nadat hj voorts wegens schulden devl
uqt
hoogeren rang dan dien van bisschop in het genomen had, geraakte hj te Brunswjkln
departement Yonne. De onaangenaamheden, de handen van Pruissische wervers en moest
welke hj deswege van de zjde van den dienst nemen. Het gelukte hem eehter naar
Pauseljken Stoel ondervond, spoorden hem Holland te ontsnappen en keerde van hier
M n om in1791dencardinaalshoedterugtezen- in 1741 naar Rusland terug,waar hj zich
den. De Paus beroofde hem toen 00k van benoemd zag t0t adjtlnd der Académie en
zjne overige waardigheden en bestraftehem diredeur van het mineralogisch kabinet. In
meteene hardeallocutie.EvenwelwasLomlnie 1745 werd hj hoogleeraar in descheikunde
daardoor geenszinsgew aarborgd tegen dever- en in 1751 adviseur, belastte zich in 1760
volgingen van de mannen der Omwenteling; met het beheer der gymnasia en der univermen nam hem in 1793 te Sens in hechtenis, siteit, werd in 1764 staatsraad,en stierfden
m aar hj werd weldra wederop vrje voeten 15den April 1765. Catharina 11 zorgde,dat
gesteld. Nadat hj den 15den Februari 1794 zjn stoFeljk overschot metgroote prachtin
nogmaals in hechtenis genom en W asj vond de kloosterkerk van Aleœander Fdzpvsàiiwerd
m en hem den volgenden .m oz'gen dood in de bjgezeten op zjn grafverreeseen marmeren
gevangenis. Aanvankeljk meende m en, dat gedenkteeken.Alen heeft van hem een aantal
hj zich zelven had omgebragt,maarweldra oden in 2 boeken, benevens geesteljke en
bleek het? dat de soldaten der wacht hem wereldljke liederen,- voortsdeppetriade'',
hadden mlshandeld doorhem velerleispjzen een onvoltooidheldendicht,waarvan PderIde
en dranken op te dringen. Zjn broeder hoofdpersoon is,eneentreurspel.Merkwaardig
Atkanase Zplid M arie de Lomlnie,graafvan iswjderszjneRussischespraakkunst,terwjl
Brienne, geboren in 1760, w erd luitenant- hj 0ok geschreven heeftover delfstofkunde,

cheikunde enz.Zjne geschriften werden in
%eneraalin Fransche dienst,waslaterkorten s
tjd minister van Oorl0g en stierfonder de 1847 in 3 deelen door Smordkn uitgegeven.
guillotine in 1794.

Lom ond (Meer van)ofLoa Lomond in

Lom pen ,zie Papier.
Lonas Gaertn.etAdans.is de naam van

het Schotsche graafschap Dumbarton en Stir- een plantenresl
achtuitde familie derZaamling gelegen,is 51/cgeogr.mjllang en 11/2 gesteldbloem lgen. H et onderscheidt zich door

geogr.mjlbreed.Hetiseenderaanzienljkste
en fraaiste meren van Groot-Brittanle. Zjne
oevers zjn zeer steil; in het oosten verheft
zich de Ben Lomond ter hoogte van bjna

ongestraalde bloemhoofdjes, een kegelvormig
verlengden, stoppeligen vruchtbodem , een
klokvormigen,dakpanvormig geschubden kelk

en hoekiçe, ongevleugelde,aan den t0p met

700 Ned.elen ten westen is het door hooge een kliertlevoorzienezaadjesmeteenescheefbergen van het Loch Long gescheiden.Het kransvorm ige, vliezige haarkroon. Men kent

noordeljk uiteindeisdoorkalerotsyevaarten slechtsééne soort,nameljkL.lo#@rlGaertôk.,
omgeven. In dit viscbrjk meer llggen 33 een zomergewasin Barbarjemetfraaje)gele,
hooge,metbosch begroeideeilandjes)en één digte, eindstandige trossen.
van deze, Inch Cailoch genaamd,draagt de
LonchocarpusRkmb.etBonpl.isdenaam
nïnen van een klooster.

Van een plantengeslacht uit de familie der

Lom onossow (Michaël W asiljewitsl), Papilionaceën.H et onderscheidtzich van R0-

de scheppervan eenenieuwe dichttaalin Rus- binia alleen door den klokvormigen kelk en
land en de vader der nieuwere Russische let- de lancetvormige peul.Hetomvat boomen en
terkunde, werd geboren in 1711 in het dorp heesters in W est-lndië en Zuid-Amerika,met

Denissowka bj Cholmogory in het Gouver- de bekende soort L. Xïcof
z Dee. (Robinia
nem ent Archangel, was de zoon van een scandens V%lld.
),een klimmenden heesterin
de
w
ouden
van
Guyana
m
e
t
roode bloemen.
kroonboer en moest als knaap zjn vaderhelpen bj het visschen.Als er des wintersniets W anneer m en m et takken van dezen heester
te doen wasj oefende hj zich in het lezen. in het water slaat, word6n de visschen beDe Bjbel in het algemeen en de Psalmen in dwelmd en komen boven zoodatmen ze alshet bjzonder wekten zjn dithterljken geest dan gemakkeljk kan vangen.
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Londen,dehoofdstadvanGroot-Brittanle, gemeente heeft 00k W estminster veeleigenaardigs,nameljk plaatseljkewetten en eene
geogr. mjl van haren mond gelegen, isde afzonderljkeregtsbedeeling,maarnietzooveel
aanzienljkstestadvandengeheelenaardbodem vrjheden a1s de City.- Eene derde v0oren het hart van hethandelsverkeer der v01- name wjk,uitverschillendedorpenOntstaan,
keren.Zj ontleent haar grondgebied aan 4 is Rontltwark.Zj is aan 3 zjden doox de
graafschappenvanEngeland(Middlesex,Essex, Theems omgeven en vormteene lagejsteeds
Kent en Surrey)en vormtbovendien methare in den rook en damp der fabrieken gehulde
City een zelfstandig graafschap.Oorspronkeljk vlakte,waar vele werklieden w onenen eigenge
dei
n voor volksverm aak gebestond zj alleen uitditlaatste,hetwelkzich aard
vondie
n Tge
volredge
ennhe
.Zj
smetdestadswjkender
overeen afstand van naauweltiksl/sdegeogr.
mj1langsden noordeljken oeverderTheems Overzjde verbonden door 7 bruggen,en de
op beide oevers van de Theem sen ruim 10

uitstrekt.D00r deinwendige krachtvan deze

hiermede vereenigde straten loopen alle uit

kern en vooral door hare gunstiye ligging op êén gunt (de Obelisk),om zich vanhier

voor den handel breiddeLonden ln den tjd in verschlllende rigtingen te verspreiden,naar
prachtige groepen van villa'sen buitenverbljneemtn0galtjd t0emetverbazendesnelheid. ven loopende, bjv. zuidwaarts naar het
van 10 eeuw en zich m eer en m eer uit en

Destad heeftreedsmeerdan100omligqende grootsehe Sydenhampark,waar het kristallen

steden en dorpen in zich opgenomen.Nlette- paleis zie'
h verheft. Het westeljk gedeelte
min behielden deze laatston eene zekeresoort VaN Southwark draagt den naam van Lamb
e
t
h
.
Op
Southwark volgenNewington,Bervan gemeenteljkezelfstandigheid,zoodatL0nden omstreeks 150 afzonderljke gemeenten mondsey, K ennington,W alw orth, Deptford,
bevat. Daarenboven bleven zj in hetbezit Greenwich, W andsworth, Clapham , Brixton

van hunnealoude namen,metbjvoeging van enz.,enaandeanderezjdederTheemsvindtmen

K oning of Koningin zonder voorafberigtte
geven de City nietbinnentrekken metkonink-

naast de City en W estminster een grootaantal andere wpken,zooalsPimlieo,Brompton,
Chelsea en Kensington, - voorts aan den
anderen kantvan Hydepark Bayswater,Paddington, Portland-Town, Kilburn en Hampstead, en ten zuiden van Regentspark M arylebone. Van hier heeft m en noord-en oostwaarts llighgateen H olloway,Kentish-Townj
Camden-rfown, Pancras,Somers-Town,Pentonville en Lower-llolloway, - Islington,
Hoxton, Haggerstone, Dalston en Shacklewell,- voorts W hiteehapel.Limehouse,P0plar, Blackwall, Bethnal-Green, Stepney,
Globe-rrown,Bow , Statford,Bromley,W estHam ,Hackney,Homerton en Clapton.

ljke praal. Dit privilegie is ook van toe-

DaarLonden qeenebepaaldeqrenzen heeft,

den algemeenen naam rtzonden''.

De
CYdtiszicdherh
alvreve
dleek
ern rdegt
eresn,
tadpri
enonde
rscC
hel
doo
oude
vilegiën en zonderlinge bepalingen uit zeer

verschillende tjden. Zj wordt door een gemeenteraad geregeerd en bestuurd; deze be-

staat uit een Jaarljks gekozen lord-mayor,
Q sherifs,26 aldermen en 268 common councilmen,terwjl o0k n0g 91gilden en dergeljke ligchamen erhunnevertegenwoordigers
hebben.De lord-mayor is hethoofd van deze

magtige vergadexing en bezit op zjn gebied
eene schier koninkljke magt.Zelfsmag de

passing op de troepen,maar strekt zich niet maarzich gestadlg verderuitbreldt,kanzjne
uit t0t de oëcieuse bezoeken,welke hetop- oppervlakte niet metnaauwkeurigheidw orden
perhoofd van den Staater gaataieggen.Inde vermeld. Men meent ze te moeten schatten

City staan de huizen zeer digtbj elkaâr en op 5,72 I
D geogr.mjl,terwjlhetaantalinvindt men eene zeer opééngedrongene bevol- w oners thans weinig minder dan 4 m illioen beking. Toch is zj eene dergezondstegedeel- dxaagt.In hetalgem een hebben er de huizen,
ten van Londen, gelgk geheel Londen de van gebakken steen opgetrokken,een smakegezondste is van alle groote steden der aarde. loos uiterljk.Alleen m denieuwerewjken
De City is de zetel van den wereldhandel ontwaart men eene meer bevallige bouworde,
en van den geldomzet.Allegroote kooplieden xamen metspiegelruiten enz.D eopenbare ge-

van Brittanje hebben ex hunne kantoren Of bouwen zjn er meerendeels merkwaardiqer
agenten,m aargeen enkelgroot,koopm an bezit om de daaraan verbondene geschiedkundlge
er een w oonhuis. Tusschen 9 en 11 uur des herinneringen, dan om den stjl.Daartoe bevoormiddagsbrengenomnibussen,stoom booten, hooren: het Btlckingham -paleis tusschen het
spoorwegen ofrjtuigen hen van hunnevilla's Green- en St. Jamespark, een paleis van
derwaarts, Om hen des namiddags tusschen koningin Vidoria, waar zj echter zelden
4 en 6 uurw ederterugtevoeren.Indelaatste woontt - het St. James-paleis ten noorden
50 jaren ist0tverfraajing derCity veelge- van het St.Jamespark, met zeer vele verdaan,en vooral sedert 1852 heeftdegemeen- trekken en te voren de residentie der K onin-

teraad ervelenaauwestratenbreederqemaakt. gen,- W hitehall,desgeljkstennoordenvan

Detweedehoofdwjk van Londen lsW est- het St.Jamespark, een verbazend grootlangviozdfer,ten westen van Temple Bar gelegen# wei'pig vierkant, t0t aan Xarel .f,die vôôr
de zetel van voornam e ambtenaren en aan- dit gebouw onthoofd werd, en 00k n0g later

zienljkegeslachten en tevenshethoofdkwar- de verbljfplaats derKoningen,- hetkwartiervan kunsten wetenschap.Destratenzjn tiervan denOpperbevelhebberderhorse-ruards
hier m eerendeels breed en regt, en de ge- (ltlfwachtte paard),aan hetzuideljk ulteinde

bouw en groot maar niet schoon, daar de van datpark,met de bureaux van hetm inisbouw orde er veel te wensehen overlaat.Als térie en ten westen daarvan het in 1866 v01-
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tooide gebnu:v V00r het ministérie van Bui- aan grootsche spoorwegstationB en aan siertenlandsche Zaken, - het Kensingtonpaleis, ljke woningen van particulieren. Hoogst
te voren hetverbljf van den hertog en de merkwaardig zjn de van 1861t0t1871gehertogin nan Kent, de ouders van koningin bouwde onderaardsche spoorwegen, welke
Victoria, - Marlborough-House, thans de tegenwoordig alle wjken derstad onderling
woning van den prins nan < c!I'
1:,te voren en metalle hoofdstations van den bovenaarddie van den vermaarden veldheerMarlborowgln schen spoorweg verbinden.In hetwesteljk
en daarna een muséum van schilderjen en gedeelte der stad heeft men het in 1870 v01het eebouw 4e
zeldzaamheden en de zeteleenerKoninkljke tooide Nationale MuséumL d
lbert-Hallor
f
teekenschool,- de abdj van W estminster Londensche universiteit e e Amet de praalgraven der merkwaardigste man- ads and sciences,in 1871 geopend.Aan het
nen van Engeland,- hetnieuweparlements- South-Kensington Muséum ls een groot gegebouw ,in1840- 1852doorBarry gesticht,- bouw toegevoegd,en in zjre nabuurschap
deKoninkljkeopera,- hetnationaalmuséum, werd een prachtig gedenkteeken ter eere van
en het gebouw derschatkist(Treasury).In prins Albert onthuld. T0t de standbeelden,

de City heeft men deKoninkljke Bank,- welkein den laatsten tjd teLonden werden
deBeursmethetLloyds-koKlhuis,- Mansion- geplaatst,behooren dat van Sir John Frglkhouse, de residentie van den lord-mayor,Guildhall of het raadhuis der City meteene
verbazend groote zaal, geschikt voor feestbankettenj - de munt,- hetgroote post-

lin van Noble,datvan lord Clyde van M kocFleffi,dat van lord HerbertO./'Le
avanFpley,
en dat van Rohard Cobden van Bell.In 4e

jaren 1865 t0t 1867zjn er3schouwburgen
kantoor,- hetgebouw derbelastingen(Cus- verbrand en 4 nieuwe'gebouwd. Vermu rd
tomhouse)aan de Theems,- hetnieuwege- zjn voortsdeLondon-docks,waaronderzich
bouw op de plaats van hetvoormalig East- eenige nieuwe bevinden, zooals de SouthIndia-House met vele merkwaardigheden,- Docksen deMillwall-Docks,eneindeljkheeft
en de Tem ple,w eleer heteigendom derTem - men erin de laatsteJaren00k nieuweparken
pelridders.Aan hetoosteljk uiteindederCity aangelegd.
verheft zich de Tower. Voortsheeft men er
het groote Somerset-House!den zetelvanhet
bestuur derindirecte belastlngen,enhetpaleis
van den aartsbisschop van Canterbury, Lambeth-House genaamd.
Men heeft te Londen een uitmuntend stelsel van riolenj welke zich uitstrekken over

Verbazend groot is te Londen het aantal
inrigtingen van liefdadigheid,scholen en geva@ng
enissen. Van laatstgenoemden vermelden
*
W P*
. Ol
d-Bailey, gewoonljk Newgate genaamd, de Mlllbank-gevangenis, de modélgevangenis voor eenzame Opsluitingj en het
Huis van corredie.De armenverzorging vereene oppervlakte van 5 o geogr.mjl.Dat eischt er meer dan 5000 ambtenaren,en het
stelsel heeft er zeer gunstig gewerkt op den aantal inrigtingen en genootschappen, daarFezondheidstoestand.
'zgodatde sterfte,die10 voor bestemd, schat men op 6000. Van de

Jaar geleden Jaarljks n0g bjna 261/2van de i2nval
50 4lr
00tehospitalen noemenwj deprachtige
den-paleizen teGreenw ich en Chelsea en
1000 bedroeg, thans tot 20 is verminderd.
Tot de verbeieringen van den Jongsten tjd het drjverd hospitaal pDreadnought'' op de

behoort vooral hetThames-embankm ent,het- Theem s.Voor krankzinnigen heeft men erde
w elk in 1870 op den noordeljken oeverder hospitalen Bedlam (Bethlehem) en St.Luke.

rivier voltooid is, namelgk eenc prachtige Er zjn meer dan 40 instellingen,waar men

kade van Schotsch graniet tusschen de W est- zonder betaling geneesmiddelen kan bekom en.
minster-en Blackfriarsbruggen,met 6aanleg- H et aantal armen- en w erkhuizen komt er

plaatsen voor stoombooten, een lgweg ter overeen met dat der kerspelen(parishes),daar
breedte van 30 Ned.eleneenesierljkewandel- elk kerspel zjn eigen armen onderhoudt.
plaats,allesverkregendooraanplemying.Onder Hieruitvloeit voort, dat de rjkste kerspelen
deze kade heeft men een groot r1001 en een hetminstbehoeven op te oferen vonr de betak van den onderaardschen spoorweg.Aan hoeftigen.Talrjk zjn ervooraldehavelooze
heteinde van ûen rjweg,bjBlackfèiarsbrugj scholen (ragged schools),waar kinderen k0s-

is door het drukste gedeelte der City eene teloos gekleed en onderwezen worden.Intusnieuwe straat, Queen Victoriastreet,gelegd schen zoektmen ero0k de ellendendergroote
naardeBeursen de Bank.O0k dezuideljke steden niette vergeefs.Tweeduizend verlaten
oever der rivier wordtop dezelfde wjze in kinderen - z00 meldt men - slapen er des
orde gebragt. De kosten dier embankments nachts onder de arcaden van den spoorweg,
zjn geraamd op ruim 51/2millioenpondster- s
ec
nhuhwe
etljk
qesbtr
eek is er de prikkelt0t de afling.Sierljk is voortshetprachtig Holbornmisdrjven.Eenemenigtenuttige
Viaduct, alsmede de nieuwe Blackfriarsbrug) inrigtingen steunen er echter op belangrjke
beide in 1871 geopend. Twee nieuwe spoo1
'- f
ondsen, zoodat er t0t opbeuring derlagere
wegbruggen zjn aan weerskanten van laatst- volksklasse veelwordt gedaan.Eene antleke
m
genoemde brug gelegen.Voorts noemen wj erkw aardigheid is er het Christus-hosde in 1868 voltooide vleeschmarkt,benevens pitaal(
Bluecoatschool
),waar600zonenv>n
eene menigte gebouwen en stichtingen ten gezeten burgers Opgeleld w orden.De leerllnbehoeve van den geringexen stand,inzonder- gen dezer school hebben n0g dezelfde klce-

heid die, welke door de aanzienljke schen- ding,welke men droeg bj harestichtingdoor
king van George Peabody verrezen zjn.Het Eduard VI (1553). De meer ontwikkelde
spreekt van zelf, dat het er nietOntbreekt arbeiders vinden er belangrjke hulpbronnen

LONDEN.
in vereenigingen,in spaar-en penningbanken
enz.,die metnaauwgezetheidwordenbestuurd.
Niettemin heeft men er o0k n0g 6000 banken
van leening,ten bewjze,datnietallen de
tering kunnen regelen maar de nering. Te
Londen bevinden zich meer dan duizend kerken en kapellen. Daaronder bekleedt de St.
Pauls-kerk, op een van de hoogste punten
der City dtl01- W ren gebouwd , den eersten
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kostbare boekerj,- het Koninkljk sterrekundig genootschap met het wereldvermaard
observatorium te Greenwich,- het Aziatisch
genootschap, - het Athenaeum , 1500 En-

gelscbe geleerdenonderzjneledentellend,-

het polytechnisch instituut,enz.
Onderdetalrjkekunstverzam elingen,welke
hiermeer dan elqersbjzondereigendom vormen, staat het Britsch Muséum bovenaan!

rang. Vonrts vermelden wj deW estminster- nergensterwereldwordteenedergeljkeverabdj endekerkenvanSt.Martinus,St.James, zameling gevonden. Voorts vermelden wj:

St. Georje en St.Mary-le-Bone.W iebinnen het muséum voor landbouwgeologie, - de
het berelk vaq het klokgelui van laatstge- United Service lnstitution,eene verzameling
noemde kerk geboren is, draagt den naam van voorwerpen voor yractische kunst en
van Cockney (stadskind).De kerk van St. wetenschap, merkwaardly 0ok wegens talSaviour in Southwark werd reeds vô6r den

rjke zaken,afkomstig u1tden slag bj W atjd van W illem de T'
Qrprerccr gesticht;en terloo,- hetmuséum van Sloane,datin 24
weinigeJaren verleden verrees ereeneprach- zalen talrjkeotldheden bevat,- hetmusôum

tige nieuwe hoofdkerk.
De Anglicaansche kerk staatmetharexuime
geldmiddelen te Lgnden aan het hoofd van

der kunstenaarsvexeeniging, die de ontwikkeling vertoont van allekunsten in de laatste

100 Jaren,- het South-Kensington muslum ,

velegenootsehappenthosyitalen,scholenenz., in 1857 geopend,met 00n aantal Z00r been het Britsche Zendellnggenootschap heett langrjkevoorwerpenvan verschillendenaardj
het geneeskundig muséum , - hetgeolnsedert 1795 hare armen over den geheelen
aardbodem uitgestrekt! terwijl het Bjbelge- gisch muséum ,- het musêum van Londennootschap den Bjbel ln bjna alle doodeen sdle Oudheden, - het muséum der Koninklevende talen heeft doen drnkken. Aan het ljke académie met cartonsvan Rafaël,enz.
hoofd der wetenschappeljke instellingen be- D e voornaamste zetel der letterkunde is er
vindterzich de Universiteit(UniversityC01- de City, waar alle groote dagbladen in het
lege),waardegodgeleerdheid,alsniett0tde lichtversehjnen.Men heeftermeerdan1000
-

wetenschappen behoorende,nietvertegenwoor- boekverkoopers en meer dan 700 boekdruk-

digd iB.Zj isin 1827verrezen;dochin1828 kerjen.Men teltervoorts21grooteschouwstichtte de tegenpartj ten behoeve der oud- burgen,van welke de van ouds bekendevan

Anglicaansche eeredienst het King's Collège, Covent Garden, Drury Lane en Haymarket
hetwelk intusschen weinig Opgang maakt. devoornaamstezjn,alsmedeconcertzalenenz.
00k hetSion-en hetGresham-collège,inzonLondeniszjnglmstigengezondheidstoestan;
derheid het eerste,rusten op den grondslag vooral versthuldigd aan zjne talrjkepleinen
der regtzinnigheid. Onder de gymnasia zjn en groene parken,welke zorgvuldig worden
Charterhotlse-,W estminster-,Merchant-r
laailor'
s- onderhouden en voorhet algemeen zjnopenon St. Paul's-sehool de voornaamste.Voorts gesteld. Daartoe behooren het St. James-j
heet
'
t men er talrjke scholen voorafzonder- Green-en Hydepark,de Kensington-gardenB,
ljke wetenschappen, bjv. voor de regten het Regentspark, het Victoria-park en het
(Inns Of Court),vool'deartsent
jmengkunde, Batterseapark. Tuinen voor volksvermaak
voor de geneesktlnde (hospitalen), benevens heeftmen er op groote schaalindeCremornevereenigingen, waaraan verzamelingen ver- Gardens en Highbury Barn.Op vele pleinen

bonden zjn,terwtllerwetenschappeljkevoor- verrjzen standbeelden en gedenkzuilen.Merklezinqen worden gehouden.MWjdersvindtmen waardig is er de Tunnel, welke onder de
er mllitairescholen enscholenvoordemarine, bedding der Theems de beide oeversvandeze
het London Instittltion? het M echanic Insti- rivier verbindt.De handelsmagazjnen bj de
tution,het RussellInstltution en de Konink- dokken zjn er op groote schaalaangelegd.
ljke teekenschool. Van de Feleerde relloot- In den portwjnkelder bjv. is plaats voor
schappen aldaarvermelden wp:hetKonlnkljk 80000 okshoofden.In zjne nabjheid bevindt
genootschap voorexactewetenschappen (Royal zich de Oven der Koningin (Queenspipe),
Societï), een der oudste in Europa,- het waarin alle smokkelwaren verbrand worden.
Victorla-lnstituut, een wjsgeerig-godgeleerd Hetnoordeljk en zuideljk gedeeltevanL0n-

genootschap,in 1866yesticht,- deKonink- den is door 9 prachtige bruggen voor menljke schilder-académle, - het Linneesch
genootschap (Linnean Sodety)meteen groot
herbarium en eene boekerj van zeldzame
werken,- hetKoninkljkInstituutvanGro0tBrittanje) in 1799 opgerigt! met beroemde
modellen, een physisch kablnet en een chemisch laboratorium ,- hetZoölogischGenootschap met den ZoölogicalGarden inRegentspark, - het genootschap tot Opbeuring van
kunst enz, m et meer dan 10000 leden: -

het geologisch qenootschap met eeneultgebreide verzamellng van delfstoffen en eene

schen en rjtuigen en door4spoorwegbruggen

met elkander verbonden. De schoonste van
eerstgenoemde bruggen isdeW estminsterbrug,

in 1861 voltooid.Prachtig zjn vooralo0k te
Londen de Club-houses,en sommige vandeze
Onderscheiden zich door eene fabelachtige

weelde,daariederaanzienljkman,nietalleen

te Londen maarin geheelEngeland,1idmoet
wezen eenerclub in de hoofdstad.Verderbehooren ert0tdepaleizen,aanprivaatpersonen
toekomende: Apsley-house, voor den hertog
ralt Yelll.gft)zl ingerigt, en de paleizen der
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hedogen van N-th%mberïand, ze#fprl,#l- wasgeteisterd?d1emeerdan 68000 menschen
therland, dat van graaf Spencer, van de
markiezen van Wedf-ildfdr en vam Zgzl#ddowne, Bridgewatr- en Bv lington-house,benevens vele andere.
T0t hetverkeer in Londen dienen18hoofdstations van spoorwegen en m eer dan 100

wegrukte,en ln hetvolgendeJaar13200hui-

zen door een geweldigen brand verloren had,

ontwikkelde zj zich met kracht t0t haren
tegenwoordigenblo$,indelaatstehalveeeuw
ondersteund doorstoom ,electriciteit,rjkdom ,
ondernemingsgeest en schranderheid. Zj is
stationsin Londen,terwjlde spoorwegen er d00* jzeren draden met alle aanzienljke
zoowel onder den grond a1s over de huizen plaatsen der aarde verbonden,en zooweldeze
heen zjn gelegd,- voortsmjerdan 25000 als stoombootljnen en spoorwegen verhelen
omnibussen, cabs en hackney's,300 stoom- haar door de snelheid en regelmatigheid van
booten voor hetvervoer op de Theems,dui- hetkomen en gaan t0thethartvan eenorgazende vrachtwagens, 15000 vrachtvaartuigen nisch geheel, hetwelk zich nagenoeg over
enz.,terwjltevensgrootezeeschepenenstoom- onze geheele planeet uitstrekt. - Londen
booten er Jaarljks bj duizenden dehavens zendt 22 afgevaardigden naar hetParlement.
en dokken bezoeken. Londen is het brandLondonderry of Derry, een graafschap
puntvan den wereldhandel,en denjverheid, in de Iersche provincie Ulster,grenstin het
hoewel door reusachtige stoomfabrieken ver- noordwesten aan eene baai,Lough-Foyle getegenwoordigd en zich t0t alle takken uit- naamd, in hetnoorden aan den Atlantischen
breidend, moet voor den handel onderdoen. Oceaan, in het oosten aan Antrim , in het

Erzjn echter110 grootebierbrouwerjen,en zuiden aan hetmeerNeagh en aan Tlrone,
onder deze bevindt zich de groote inrigting

in het zuidwesten aan dit laatste en ln het

van Barelay,Perkins # Comp.diejaarljks noordwesten aan Donegal,en heeft eene op-

een millioen vaten bier levert. De handel b
pe
rvlaktevanbjna381/2L geogr.mql.Eene
wordt er voorts geriefd door de Bank van
ergketen, welke van Magllligan-polnt aan
Engeland en meer dan 100 andere banken, denmond derLough-Foll
ezuidwaartsloopt,
door handelsvereenigingen en verzekerings- zich inden W hiteMountalnt0teenehoogtevan
6
0
0
e
n
i
n
d
e
n
Sl
i
e
v
e
Ga
l
l
i
on t0teene hoogte
maatschappjen.Nietminderdan 14 lichtgasmaatschappjen doen erin openbaregebouwen van 500 Ned.elverheft,verdeelthetgraafschap
en op de straten meer dan 15000 en in de in eene oosteljkehelftmethetdalderBann,
huizen een millioen vlammen branden.Tien en illeenewesteljkemetde dalen derR0e,

andere maatschapgjen voorzien dewoningen Faughan en Foyle.HetSyerrin-gebergteaan
te Londen van zulverdrinkwater.Voorbeeldig dezui
dwesteljkegrenzenls650Ned.elh004.
is er tevens dezindeljkheid van hetplavei- Twee vjfdedeelen van het land bestaan u1t
sel, terwjl eene uitstekende policie overal vlakten en dalen en zjn over hetgeheelZeer

hare dienaren heeft,om voor orde en veilig- vruchtbaar. Het bouwland beslaat ongeveer
heid te zorgen.
330/0deroppervlakte,klaver-enhooiland50/0,
Londen Nias reeds vôôr den aanvang onzer wei
de 200/q,bosch 11/20/0 en water20/0.De
Jaartelling eene aanzienljke stad, door de bergstreek ls meerendeels woest en onvruehtbaar
, vol Ia0eraSS0n en ontoegankeljke kloRomeinsehe schrjvers A'
wgnsta rrlozllfl- ,
Legio fecvodc A wuqnst;, .rvzltfïsïl- ofLondi- ven.De belangrjkstevoortbrengselen vanden
111- genoemd.Constantl
jndeGrooteomringde bodem zjn er haver,aardappels,vlas,gerst
haarmetmuren,die eeneaanmerkeljkelengte en tarwe. De veeteelt is er van w einig behadden.Na de invoering van hetChristendom lang. Hier en daar bevinden er zich nuttige
werd zj de zetelvan een bisschop en onder delfstoFen,m aar de ontginning ontbreekt.D e
Avred de Grootedehoofdstad desrjks.Toen njverheid bepaalt er zich bj linnenweverj
W ill6m de Veroneraar zich van Engeland en katoenspinnerj.H et aantal inw oners bemeester maakte, vond hj Londen reeds in draagt er ruim 180000.Het graafschap zendt
het bezit van vele privilegiën, welke door 2 vertegenw oordigersnaarhetParlem ent,en

hem werden bevestigd, waarna zj eeuwen zjnevoornaamstesteden benoemen desgeljks
lang wyrden gehandhaafd.Koning Jan ver- twee. - De evenzoo genoemde hoîfdstad,
meldde ln 1210 devlheden der stad ineene ligt aan den spoorweg en op den linkeroever
constitutie, welke 00k nu n0g den grondslag der Foyle, bjna een uur gaans van haren
vormtvan hareregten.Besmetteljkeziekten, vaondjen is door eene lange houten brug met
oproeren en brand hebben Londen meer dan harevoorst
adW aterside0y den anderen oever
20-maal verwoest en ontvolktjmaar telkens der rivierverbonden.Zj lsdezetelvan een
herrees zj glansrjker dan te voren.T0tbe- R. Katholieken en van een Protestantschen

strjding der Spaanschearmada(1588)k0nzj Bisschop en na Belfast de belangrjkste hareeds 20000 man en 38 schepen leveren.H0e- venplaats in het noorden van Ierland.Zj
welten tjdevan Eloabdh Londen en W est- heeft sedert 1614 gebastioneerde muren en
minster n0g afzonderljke steden waren,ver w allen, die t0t wandelplaatsen dienen, en
genoegvan elkanderverwjderd,gevoeldezich bezit 4 hoofdstraten.Een triomfboog en eene
de Koningin reeds verontrust over den 0m- Dorische zuil, 30 Ned. el hoog en methet
vang der stad en zoehthsre ultbrelding zooveel

standbeeld van bisuchop W œlker gekroond,

mogeljk te beletten!tegenwoordig echter is herinneren aan de beleyering van 1689.De
zj althanslo-maalz00grootgeworden,zon- fraaje hoofdkerk,in spltsboogstjlopgetrokder dat m en deswege eenige vrees koestert. ken en versierd m et een hoogen toren enm et

Nadat zj in 1665 dooreene vreeseljke pest een gedenkteeken ter eere van Knoœ,prjkt
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er op een heuvel. Behalve onderscheidene weldra overleed.HtJleverdeeeneuitgavevan

andere kerken en een bisschoppeljk paleis, den: DSpiegel-historiael of Rjmspiegel van

vindt men ex een fraai geregtshof met een L.van Vel
them (1117)'',dieechterinnaauwzuilengang, een stadhuis,eene groote gevan- keurighei'lveeltewenschenoverlaat,- voorts:
genis, eene kazerne, een krankzinnigenge- XBesehrjving derRet
brmatievan Amsterdam
sticht,eenarmenhuiseneeneLatjnscheschool, (1629)'',- lrBoekzaalderNederduitscheBjbenevens 20000 inwoners, die zich met ver- bel
s (1732;2de druk 1764)'' - rKunstom
sehillendetakkenvannjverheidbezighouden. geld te w innen'' - rltorten netverhaalvan
00k de zalmvisscherj isernietOnbelangrjk. den tegenwoordlgen toestand en harde verM en heeft er eene uitm untende haven en veel dxukking der Christenen in 't aartsbisdom
handelsverkeer met Liverpool en Canada.
Salzburg (1732)'',- rGodswonderenmetzjn

Londonderry (Charles W illiam Vane, volk (1738)'' - rFrancforten wisselresponsa
markies van) te voren sir Ckarles ffdfccrf, enz.(1750, 2 dln)'',- PAV.van Heyst,het
een Britsch staatsman,Feboren den lTdenMei Boek der Tjden in 't kortofcbronyk van
1778,trad reedsvroegln krjgsdienst,onder- de geheele wereld enz. (1753)'' - rGods
scheidde zich ondergeneraalM ooreinSpanje, wonderen metzjneKerken,een verhaalvan

verwierf de gunstvan W ellington en belastte
zich sedert 1813 meermnlen met staatkundige
zendingen. Als Britsch gevolmagtigde hielp

de gemeente te Herrnhut enz.(2 dln)''
,-

Korthistorisch verhaalvan den eersten 00rsprong derNederlandsche Kerk onder'tKrnys

hj de Conventie van Reichenbach sluiten, enz.(1751)'')- szeergewigtige getuigen der
volgde als m ilitair com missaris het leger der waarheid ofnieuwebewjzen van OudewaarBondgenooten en behoorde in 1814 tot de heden tegen 't Pausdom enz.(1762)''- pReonderteekenaars van den Vrede van Parjs. gister der boeken,uitgetrokken in de BoekHj werd dan O0k met den titel van lord zalen enz.(1716)'',- pLeMiroirdel'Espine,
Stewk t t0t pair benoemd en t0t luitenant- de koophandelvan Amsterdam (1719,2 d1n
generaal bevorderd, en trad in 1819 in het en laterl'', - gllet leven van den heldhaftihuweljk met de schoone lady Vane, eene gen KarelXII,koningderZwedenenz.(1721j
rjke erfgename, wier familienaam h'
j aan- 6 dlnl'' - en rFrederik Adolf Lampe,de
nam.Na den dood vanzjnhalfbroeder Castle- verborgenheid van hetgenadeverbond (1721,
retw/z werd hj markies nan Londonderry en 4 dln).''
vertrok kortdaarna a1s buitengew oon gezant
Longcham p ,een voormalignonnenkloosnaarW eenen.W egenszjne inschikkeljkheid ter aan den versten uithoek van hetBois de
jegens de Heilige Alliantieriep Canninghem Boulognebj Parjs?werd gedurendedeFranspoedig terug.A1seenjverir Toryverklaarde sche Omwenteling verwoest. In dat klooster
hj zich in het Hoogerhuism 1829 tegen de werden weleer gedurende de laatste drie daem ancipatie der R.K atholieken,veroordeelde gen van de week vôôr Paschen de donkere
de Fransche revolutie van 1830, en toonde metten (de metten metuitgebluschtewaskaarzich een voorstandervan den Spaanschenpre- sen) gezongen doordebest
e zançeressender

tendent d0n Cavlos.Vooralmaakte hj zich opera teParjs,zoodatalsdan dulzenden dergehaat bj de Liberalen door de bestrjding w aartsstroom den.H oeweldie m uziekfeesten,
der Reformbill.Toen in 1834 hetTory-minis- door den aartsbisschop van Parjsverboden,
térie Peel-'
Irrelll-çfpl aan hethoofd derzaken in 1780 ophielden,bleefmen laternog altjd
kwam ,zag hj zich benoemd t0tgezantte Op gemelde dagen naar het Bois de Boulogne
Petersburg, doch hiertegen verhief zich de rpden. Gedurende de Revolutie maakte m en
openbare m eening zoo sterk,dat m en de be- aan deze promenade de Longeham p een einde,

noeming introk. In 1837 werd htigeneraal maar onder het Directoire kwam zg weder
der kavallerie en reisde over Petersburg naar in zwang. Sedert dien tjd is hetgewoonte
Constantinopel.Latermaaktehj zich bekend gebleven, om de feeeten van Longchamp te
doox zjne bemoejingen om de vxjheid te vieren en in rjtuigen en paarden,in kleeding
verschaFen aan Abd-el-xadev,dien hj op het en versierselen de grootste weelde ten toon
kasteel Amboise bezocht had,en zjne brief- te spreiden.Thans rjdtmen echternietmeer
w isseling m et Napoleon III heeft voorzeker t0taan de plaatsdervoormaligeabdj.Inde
een grooten invloed gehad op deloslatingvan laatste Jaren heeft men er ook wedrennen geden gevangene. In 1852 ontving hj de orde houden.
van den Kouseband, en overleed den 6den
Longen (De).Deluchtpjp (I,;g.2)verMaart 1854.Van zjne geschriften vermelden deelt zich benedenwaartsin een dikkenregter
wj:pllistory Ofthewarin Spain (1829)'',- e1z een dunneren linker tak;aan den eersten
XNarrative of the late war in Germany and is de grootere regter en aan den tweeden de
France (1833)''
,- pRecollections ofa tour kleinere linker long bevestigd.In fg.1 ziet
in thenorth ofEurûpe (1838)'',- enpsteam m en beide longen van voren, in ;g.2 van
achteren,en tusschen beide aanschouwt men
voyage toConstantinople (1842)''.
Long (Izaak le), een verdiensteljk ge- het hart (A). De regter long vult de regter
schied- en letterkundige, geboren den 19den

helft van de borstholte schier geheel en al,

Apxil1683,woonde geruimen tjdteAmster- terwjl in de linker helft zich daarenboven

dam,en vestiqdezich in 1744 te Hanau,bj hethartbevindt.De reyterlongbestaatuit

welke verhuizlng zjneuitgebreideen hoûgst 3 kwabben, door diepe lnsngdingl
m gescheibelangrjkeboekerjverkochtwerd,enin1760 den, en de linker uittwee.De vorm der afte Frankfort aan de Main,waarhj echter zonderljke kwabben is zoodanig,datde 2
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k
leinere bovenste kwabben (p,;y.1 en 2) longslagader, welke zich in 2 takken verden t0p der naar boven kegelvormlg zich verdeelt, die naar de regter en linker long 100-

naauwendeborstholtevullen?terwjldegroote pen.Uit elke long gaan daarentegen 2 groote

fnderste kwabben op hetmlddenrifrusten en aderen naar de linkervoorkamervanhethartj
aan de achtèrzjde zich t0taan debovenste om hetbloed uit de longen derwaarts te voekwabben (t
otaan hetderdepaarribben)uit- ren Deze bloedvaten vormen met de luchtstrekken,'terwjlvanvorenaanderegterzjde pjptakken en eenige slagaderen (totvoeding
de wigvormige,van voren breedere longkwab der long) enz.den longwortel,waaraan de

(m,fg.1)en aan delinkerzjdehetharttus- longen, a1s op een steel, zjn vastgehecht.
schen de bovenste en onderste kwabben ge- Voorts verdeel
en zich deaderen en luchtwrplaatstzjn.
gen in gedllrig fjnertakjesin hetinwendlg
De longen bevinden zichinde

borktholtea1:in
eenblaasbalg.Bj

elken ademtogt
wordt de borsthnlte wjder,
zaowel d00r daling van hetgéwelfde middenrif
als door ophef;ng van de ribben met het
borstbeen. De
veerkrachtige
longen voegen
zich naar deze
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de linker en
regter tak ontstaan; elk van
deze splitstzich
w eer zoodanig,
dat er 5 takken
naar de even

talrjke

long-

kwabben loopen.
Binnen
die
kwabben wordt
deverdeelinggestadig voortgezet, t0t aan de

fjnste eindverFig.1.

takkingen - de

longblaasjes -

toe,welkeeeniyzins op drmventrossen(;g.3)
F
eljlcen.Immers
ledere blinde

Terwjldeborstholte verruimd
wordt door de
werkingderspieren,waardoorde
inadem ing ontstaat, geschiedt
de uitademing
door de veerkracht der uitgezette deelen,

eindvertakking
verruimtzich t0t
een bolvorm ig ûf
halfbolvorm ig

blaasle,en deze
blaasjes vormen
groepenofkwab-

bejes, welke
verbonden zjn.
Die kwabbetjes
doorbindweefsel

die bj het 0phouden dierwer-

kiny den v00r-

vereenigen zich

mallgen standhernemen,waar-

t
0t grootere
kwabbetles, en
dezetotnûggroo-

bj dan de over-

tollige lucht uit
de longen wordt
geperst. Alleen
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bewegingenbljven steeds de
borstholte vul1en,hetgeen bevorderd wordt
door de glibberigheid van het
borstvliesen van
het longvlies.

weefsel der 10nen.Die verdeellng neem t een
aanvang aan het
ondereinde der

'

Fig.:.

tere,t0tzj eindeljk de reeds
vermelde 5long-

bj eene sterke uitademing werken 00k de kwabben Vormen. Men ontwaart die Ver-

spieren,vooral die van den buik ,w aardoor deeling in het netvormig voorkom en der
de ingewanden van dezen en daardoor het longen in ;g.1 en 2.In de tusschenruimten,
middenrif naar boven wordt qeperst. Doch gevuld metbindweefsel,bloed-enwatervaten,
zelfsbj eenekrachtigeuitademlng bljven de scheidt zich eene zwarte kleurstofaf,welke
longen n0g van lucht voorzien.
uit microscopisch kleine korreltjes bestaat en
In de ruimte tusschen de beidelongenvindt aan de longen in het algemeen eene donkermen de luchtpjp,den slokdarm , de groote gevlekte Oppervlakte geeft.D e grootere luchtbloedvaten van hethart,onderscheidenezenu- wegen (
bronchiae) komen in bouw met de

wen,vele klieren en gedeelteljk het hart luchtpjp overeen en vormen vastebuizen,in
zelf.Uitzjn regterkamerontspringtdegroote wier veerkrachtig-vezelig weefselhieren daar

155

LONGEN.

kraakbeenige ringen zjn ingevoegd,waar- welke genoemde ziekten vererggren en t0t
doordie wegen steedsopen bljven.Vanbin- een onglnstigen aQoop bjdragen. Omtrent
nen zjn zj bekleed met eene laag gladde dien afI00!tkap men weinig zeggen.Aldeze
spiervezels en een mettrilhaarcellen bedekt ziekten zgn levensgevaarlkk,maar 00k bj
en metklieren bezetsljmvlies.Naarmatedie allen,wanneerzj niettegroote krachthebwegen enger worden, vexdwjnt het kraalt- ben verkregen?isgeheeleOfgedeelteljkeherbeen en verminderthetaantalklieren,zoodat stelling mogeljk.
De Oorzaken dier ziekten zjn van zeer
eindeljk de longblaasles slechtsbestaan uit
een dunnen veerkrachtig-vezeligen wand.
verschillenden aard en gedeelteljk n0g onbeHetbelangrjkstegedeeltederlongen ishet
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eindvertakkingen der longaderen,welke zich
t0t telkens dikkere takken vereenigen,waar- kend.Reeds vôör de geboortekunnen de 10nlangs het in de linkerhartkamer terugkeert.

Letmen Op hetverbazendaantallongblaasjes
en de ijnheid der haarvaten, dan za1men
gemakkeljk inzien, dat op die wjze eene

gen van een kind aangedaan zjn.Deaanleg
(disposz
'tie) van ongesteldheden derlongen is
dikwjls erfeljl
t;dit geldt vooral van long-

groote aanrakingsoppervlakte gevorm d is tus- tering. Intusschen kan die aanleg zich wel

schen deluchten hetbloed,geljk ditv0or-
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aderljk bloed veranderd,aanstonds in slaqaderljk bloed kan worden herschapen. Zle
voorts ondex A demltallng.

Longen (Ziekten der).Dezezjn eerstin
onze eeuw m eer naauw keurig bekend geworden door percussie en ausc'
ultatie (zie Onder
Auseultatiej. Voorts bezigt men den spirometer(van spirare (ademhalen)eny'
lrîup(maat))
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om de hoeveelheid lucht te bepalen, w elke

de longen btl een bepaald persoon kunnen
bevatten.
De ziekten der longen kunnen oorzaken

eens enkel bepalen t0t eene groote prikkel-

zjn van veleandereligchaamsongesteldheden, baarheidvan hetsljmvliesderlongen,waarbjv.van stoornisin dewerkingderhersenen, door eene ongemeene vatbaarheid v0or verduizeligheid, Opstjging van bloed naar het koudheden en aandoening der luchtwegen
hoofd, verzwakking van het denkvermogen, (bronchitis) ontstaat.Voortsisdie aanlegafbelemmerde spjsvertering, buikloop,lever- hankeljk van den leeftjd,en bj kinderenen
en nierziektenthartziekten,vervalvankrach- bejaarden O tmoet men veelal verkoudheid,
ten,vermagering,opzwelling dervoetenenz.,

in den blgei des levens ophooping van
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bloed in de longen en dientengevolge long- al
gemeen geneesmiddel voor onyesteldheden
ontsteking en longtering - eningevorderden der longen bestaat,en late zich m etmisleiden
door
hoogdravende aankondigingen,waardoor
ouderdom verwjding der longblaaslesen der
luchtgjpvertakkingen. Daarenboven werken afzetters op de beurs van ligtgeloovigen spesommlge bedrjven nadeelig op delongen,bjv. culéren. Daarentegen verlieze men niet uit
zulke, die luid spreken en hard loopen ver- het oog, dat de ervaren geneesheer in den

eischen of van zoodanigen aard zjn, dat Jongsten tjd meer en meer gebruik maakt
daarbjonzuivereluchtingeademdwordt,waar- van inhalatie-of inademingstoestellen,hetzj
aan bjv.wevers,wolkammers,tapjtwerkers, om de longen van genezing bevorderende
lettergieters,sigaren-en messenmakers,steen- gassen te voorzien, hetzj om doorvermeerhouwersenz.,blootgesteldzjn,alsmedezulke, derden toevoervan zuurstofingecomprimeerde
diehetligehaam geruimen tjd aaneenineene lucht de Oxydatie van het bloed,ofdoor het

houding plaatsen, welke de ademhaling be- inademen van verdunde luchthet loozen van
lemmert,hetgeenmenalligtOpmerktbjschoen- nadeelige longenexsudaten te bevorderen.
en kleermakers.Vooral geeft eene sterke verVan de ziekten derlongen vermelden wj:
Longenontsteking(.padl-ozlic vangtw'llp,ç'l'v,de
koelinq door drooge noorde- en Oostewinden
aanleidlng t0t ziekten der longen9inzonder- l0ng).Dezekanzeerverschillendvanaardzjn,
heid Wanneer men daarbj de ademhalings- maar begint steeds met ophooping van bloed
werktuigen inspantdonr snelteloopen,zwaax (hyperaemie)in delongen.Hierdoorworden
te werken,te schreeuwen ofte zingen.Ein- de haarvaten verscheurd, zoodat het bloed

deljk openbaren zich de ziekten derlongen zich uitstortin delongblaasles,terwjltevens
secundair bj hartgebreken. bj misvorming uit de haarvaten zich eene taai-vloeibare stof
der borstholte,bj acute huidsuitslagen,bj afscheidt. Beide vloeistoFen vullen de longtyphus enz.
blaasjes,verdringen daaruit de luchten beOm Ongesteldheden der longen te voorko- lem meren alzoo de adem haling.Had dittegemen, dient men zich derhalve bovenal te ljkertjd plaats in alde longkwabben,dan
wachten v00r den sehadeljken invloed des waseen oogenblikkeljkedoodonvermjdeljk,
dampkrings.Een eerste en hoogst eenvoudige maar gewoonljk ztln slechts enkele longmaatregel is derhalve deze, dat men steeds
ademhale met gesloten mond, dus door den
neus, en daarbp zorge voor eene regelmatige
ademhaling.Voorts bediene men zich Overal,

kwabben en n0g vaker Blechts gedeelten van
deze aangetast.W eldra stremt het afgescheiden vocht, en de gedeelten der long,waar

het zich in de longblaasjes had uitgestort,

waar men in een onzuiveren damykring ver- vertoonen zich d0r en droog.In sommige gekeeren moet,van een respirator(zlealdaar), vallen bljft deze stremming achterwege en
om de longen tegen hetindringen van stof te

ontwikkelen zich tallooze celletles,dieln het
beveiligen.Vooralmogen devrouwen bj het afgescheiden vocht drjven, zoodat er eene
borstelen en uitslaan van tapjten erop be- room -of'etterachtigevloeistofontstaat,welke
dachtw ezen,een gazen doek voorden m ond de longblaasjes geheel en alvult en de aan-

en neus te binden, die w e1 de ltlcht,maar gedane gedeelten der long ongeschiktm aakt
nagenoeg geene stofdoorlaat.D iezelfde raad is voor de ademhal
ing.In zeerenkeleqevallen
van grootbelang voorhen)diejaarljkshunne vormen zich onder deze omstandlgheden
kl
ei
ne
of
gr
oot
e
abscessen, die naar gelang
boekerj afstoFen. Z0o mogeljk bejvere men
zich om bj den aanvang van eeneernstige van hunne grootte som mige deelen van het
aandoening der longen een zaeht klim aaten w eefsel der longen onherstelbaar verw oesten.
zuivere lucht op te zoeken en aldaar den D oorgaans echter wordt deetterachtige vloeiguren winter van onzemidden-Européschege. stof langs de luchtwegen geloosd ofdoor de
westen te ontvlieden.Men begeve zich bjv. vaatwanden opgeslorpt, waarna het w eefsel
naar Italië, '
Egypte of Madeira, doch be- der longen eerlang geheelhersteld is.Op derdenke tevens, dat m en alleen dan,wanneer geljke wjze geschiedtdegenezingderpneude ziekte nog geene te groote vorderingenge- monie,wanneer de longblaasles gevuldzjn
maaktheeft,en dan n0g alleen bj eenlang- met eene drooge massa, daar deze Op den
d
uriq ofherhaald vertoefdegewenschteher- duur in eene ettervormige veranderd w ordt.
stelllng verwachten kan. Het gebruik van Even zelden als genoemde abscessen neemt
baden geeft daarbj weinig baat, maar wel men hetwegstervelzvan gedeelten derlongen
het vertoef in de frissche lucht,hetdrinken waar,hetwelk vergezeld gaatvan hetloozen

van melk ,heteten van druiven,hetbezoeken van bloedige, kwaljkriekende Euimen.Bljvan dennebosschen,waar de dampkring door- ven sommige gedeelten van hetgestremd afgetrokken is van harsachtige bestanddeelen,en scheidenvochtgeruimentjdindezentoestand,
het nemen van doelmatige dampbaden. Men dan droogen zj meer en meer uit,vormen
htige massa,welke op die
zorge wjders voor eene krachtige voeding, eene vaste,kaasae,

maar vermjde alle prikkelende zelfstandig- der longknobbels (bi
.
J knobbellongtering)geheden.Ook het gebruik van koëj,thee en ljkt,en meestalontstaan dan namaandenof
sterkedranken isnietraadzaam.Uewoning, jarennogmeerknobbels,ook indiegedeelten
vooralook de slaapkamervan den ljdermoet der longen, die te voren bevrjd waren geluchtig, maar tevens warm en vrj van togt bleven van de ontsteking.Er ontstaat op die
wezen,en hj bediene zich,bj eene l
'egel- wjzeknobbellongtering (zie Longteving).
matig warme kleeding, van Candlen onderBj gunstig verloop eindigt de afscheiding
goed. Eindeljk bedenke men, dat er geen btjlongenontsteking binnen 3- 5opzjnlangst

LONGEN.

157

8 dagen en de opslorping en loozing van het belemmerd wordt, bepaaldeljk wanneer de
afgescheiden vocht binnen 8- 14 dagen.Men ljdersaanhoudendop den rugmoeten liggen.
heeft dan eene aeute.pzlell
zzlozlid.Nadien tjd
lloofdzakeljk bepalen wj 0ns bj de ver-

bljft het ziekeljke longenweefsel n0g we1 schjnselen en hetverloo? derprimairepneueenigen tjd wat slap,metwaterachtig voeht monie. Hoew el men zlch doorgaans reeds
gevuld en lastig voor de adem haling, doch eenige dagen te voren nietregt wé1gevoelt,
die toestand w pkt allengs voor eene volko- neemt zj doorgaans een aanvang met een
mene genezing. Ontstaat er abscesvorming, huiveringwekkend gevoelvan koude,gevolgd
brand ofknobbelvorming,waarbj steeds een door eene groote hitte.De koorts neem tt0e,

gedeelte der longen aan zjnebestemming ont- en weldra openbaren zich hoofdyjn,belemtrokken w ordt, dan duurt deze ziekte veel merde ademhaling,hoesten pjn ln dezjde.
langer. Men heeft dan eene eltronisae.pzzex- De polsis snel,hard en vol,de ademhaling
monie, die geene volkomene herstelling ver- gejaagd en piepend, dehuid brandend heetj
00rl00ft en dikwjls een doodeljken afloop de dorst hevig, de tong beslagen,de smaak
heeft.Bj volwassenen wordenmeestalgroote onaangenaam en deeetlustgeheelverdwenen,

gedeelten van eenlonyvleugelOfgeheelelong- terwjl een en ander0ok welvergezeld gaat
kwabben door Ontsteklng aangetast,enzelden van braki
nr en buikloop.De urineisgering
heeftmen bj hen een aantalgeljktjdig ont- en roodachtlg en laat bj de afkoeling een

stokene plaatsen van geringe uitgebreidheid. sterk bezinksel vallen. De bewustheid gaat
Bj kinderen isditlaatsteechtereen zeerge- verloren en vaak ontstaat er eene soort van

woon verschjnsel, zoodat bj hen alligtuit uitzinnigheid?vooralbj zwakke personen en
hevige bronchitisontsteking der longkwabben bj dronkaards.Dehoest,aanvankeljk droog,

ontstaat.Eigenaardig en slepend in haarver- w ordt allengs losser en gaat vergezeld van
l00p zjn de longenontstekingen,welke door- het loozen van Cuimen.Ze bestaallaanvankegaans typhus, mazelen, pokken, roodvonk ljk uit een door bloed gekleurd taaisljm,
enz.vergezellen,alsmede zoodanige,die zich m aar komen weldra overvloedigerl0senwor-

bj een lang ziekbed,vooralbj bejaarden,in den eindeljk geel van kleur en etterachtig.

de achterste en onderste gedeelten derlongen De koorts, de belemmerde ademhaling,het
openbaren.
gevoelvanziekeljkheidendealgemeenestoorMet betrekking t0t het ontstaan en de00r- nis ill het zenuwstelsel bljven gewoonljk
z
aak van kneumonie make men onderscheid aanhouden en toenemen totdat de afscheiding
tusschen pmmaire en secundaire longenontste- in de longen geëindigd is. Daarna Ontstaat
kingen. De eerste zjn zoodanige, welke, - doorgaans tusschen den 5den en gden dag
zonder hetgevolg te wezen van andere ziekonder eene overvloedige uitwasem ing een
ten, in gezonde longen ontstaan.Deze strek- gevoel van beterschap,de crisis.De pols en
ken zich meestal uit t0t een groot gedeelte de ademhaling worden kalmer,de ligchaamsder longen,althans toteene geheele kw ab en warmte keert terug t0t den gewonen stand,
leveren een strem mend ofalthansw einigvloei- en de herstelling volgt. Niet z0o regelmabaar vocht.D e secundaire daarentegen Onder- tig is het verloop derpneumonieën,waarbj
scheiden zich door het afscheiden van een eene yeheele kwab i
s aangetast en die uit
niet stremmend vocht Op een aantalplaatsen bronchltis voortkomen, alsmede van zulke,
in verschillende longkwabben ofalleen in de bj welkehetafgeseheiden vochtnietgeschikt
onderste en achterste gedeelten der longen. is voor stremm ing.Hier heeft men geene beE ene primaire longontsteking is eene dage- paalde crisis; 00k duren zj langer en geven

ljks voorkomende ongesteldheid en vormt 2 ligt aanleiding tot het ontstaan van knobbelt0t3% van alleziekten,terwjlzj 3tot40/: longtering.Vaak zjn voortslongenontsteking
van alle stertkevallen verooxzaakt.Zj wordt en borstvliesontsteking (pleuritis)metelkander
in alle ltlchtstreken w aargenomen,vooralin

verbonden,en hierdoorwordthetuitzigtopge-

de eerstezesmaanden van hetJaar,en ver- nezing nietweinigverduisterd,- althanswan-

toontzich ook w ela1sepidemie.Mannenstaan neer laatstgenoem de n0g alvan belang is,er m eer voor bloot dan vrouwen,en hoewel t
erwjl een geringe yraad van borstvliesontzj geenerleileeftjd verschoont,openbaartztj steking doorgaanswelnig te beteekenen heeft.

zich hetmeest bj personen tusschen den 20- Secundaire pneumonieën bj hartziekten,
en 4olarigen ouderdom.Bj kinderen enhoog- knobbelvorming in de longen,typhus,bloedbejaarden ontstaatuitbrouchitisalligtsecun- vergiftiging enz. zjn doorgaans hagc,
heljke
daire longontsteking.Tot de gelegenheidsoor- versehjnselen,en bjdronkaardsevenzeer.N0g
zaken van pneum onie behooren: hevige gevaarljkerishet,wanneerzichbjlongontsteinspanning der adem halingsw erkttligen onder king 0ok longen-oedem (uitstorting van bloedongunstige om standigheden, zooals het trot- wei in de longblaasjes en in hetdaartusschen
séren van een guren tegenwind,hetlang en gelegen weefsel) vertoont. Het onderkennen
overluid spreken,en het inademeu van prik- eener pneumonie qesehiedt vooral door per-

kelende gassen ofvan andereschadeljkezelfstandigheden (steengruis,vjlsel,vezels,kamerstofenz.).Secundairepneumonieopenbaart
zich voortsbj knobbellongtering!bjziekten
van het hart, bj acllte uitslagzlekten fbjv.
pokken, mazelen enz.) en Overalwaar door

cussieen auscultatle(zie onderAuscultatie).
Van debehandeling van longontsteking vermelden wj,datmen indenbejinnebjsterke,
volbloedige personen (niet bj kinderen,bejaarden of zwakken) veelaleene bloed-ontlastingnoodigoordeelt?hetzjeenealjemeene
ziekte ofouderdom de werking van hethart dooraderlating,hetzj eeneplaatseljke 400r
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bloedzuigers of koppen. Voorts verschalen

braakmiddelen,bjv.braakwjnsteen,enstoelgangbevorderende middelen, bjv. kalomel,
doorgaans eene aanmerkeljke verligting,terwj1 de hevigheid der koorts met digitalis

vleesch en melk van parelzieke koejen.De
achteloosheid, waarm ede vaak verkoudheden
bebandeld wot'den, komt dikwjls te staan
op gezondheid en leven.Onder longontsteking

hebben wj reeds medegedeeld, op welke

bestredcn wordt.Men krengt de spanning der wjze knobbels in de longen ontstaan, en
zenuwen, den prikkel vall den lloest en de

het is duideljk, dat deze door allengs dat
hevige pjn '
totbedaren metopium en andere orgaan teverwoesten debloedoxïdatie trapsnarcotische artsenjen.T0tbevorderingvande gewjsverminderenjdestofwissellng beletten
fuimenloozing schrjftmen braakwjnsteen in en ten laatstedendoodOnvermjdeljkmaken.
kleinegiften,ipecacuanha,salmiak enz.voor, 00k van de voorbehoedmiddelen hebben wj
j de algemeenebeschouwing van de ongeterwjl warme paypen belangrjke diensten b
bewjzen.Na de crlsisgebruiktmen verster- steldheden der longen hetnoodige gezegd.
Ophooping '
tmlbloed izlde Ipzl-t
kende middelen, zooals kina,wier,Ilslandyl(congestie
sche m0s,wjn enz.en zachte,ligtverteer- en hlgeraemie).Dezevertoontzlchonderzeer
bare,voedende sptbzen.Deherstellendeljders verschlllende Omstandigheden,- dikwjlsa1s
moeten eenigen tjd groote omzigtigheid in voorbode van longenontsteking. D00r den
acht nemen, daar de Ontsteking anders ligt naam is reeds de toestand der longen aanterugkeert en vösrbeschiktheid vormt voor gewezen, nameljk eene zoodanige, waarbj
ergerlongkwalen.Eindeljk waarschuwen wj som mige gedeelten der longen door overmategen de gewoonte om in hetbegin eenerl0n- tigen toevoer van bloed nagenoeg luchtledig
genontsteking zweetdrjvendemiddelen aan te worden.Bj eene sterkeophooping van bloed
wenden,omdatmen daardoor den ljderge- in de longen vindtmen haardesgeljksin de
woonljk in een ongunstiger toestand brengt. regter kamer van het hart en dientenge-

Men moethem warm houden,maar nietmet volge in dehersenen,zoodatmen in zoodanig
geweld aan het zweeten brengen.
geval niet alleen beklemdheid op de borst,
Longtering(tuberculosis,phthisispulmonum). hoesten1belemmerdeademhaling en hartklopDeze vertoont zich in verschillende vormen, ping, maar o0k eene onregelmatige pols,
en ééne van deze is die van chronisehe lon- hoottlpjn,duizeligheid en neiging t0tbezwj-

gesosfrfdhzw.De verschjnselen van dezeen ming ogmerkt. Sterkeinspanning, gemoedsvan knobbellongtering zjn dezelfde,maarzj aandoenlngen, dansen, inademing van prikis minder gevaarljk dan laatstgenoemde. kelende stoFen, onderdrukking der stonden
Longtering neemt e0n aanvang met eene
aandoening der luchtwegt
m (verkot
ldheid),
die zich openbaart in hetloozenvansljmigej
bloedige ot'etterachtige stoFen,doorhoeaten,

enz. kunnen dien toestand doen ontstaan,
alsm ede epidem ieën en verm inderde lucht-

en een gevoel van verm oeidheid,hetgelaat

(zieonder)ofzjleidtt0tbloedhoestenbloed-

trappen, gaat Van kortadem igheid vergezeld.
De hoeveelheid geloosde stoFen neemtt0e en
er ontstaan bloedingen uitde longen.Longtering is eene Zeer dikwjls voorkom ende
ziekte, en bj een onderzoek Van lP-'ken,

Hiertoe bezigt men verkoelende,zure dran-

drukking bj het beklimmen van zeerhooge
bergen.Bj hartziekten komtdeze ongestelddoorpjn in de borstenz.Vervolgens,terwjl heid dikwjls voor.Een hevige graad van
de ontsteking der longen zich uitbreidt,komt plotseljke bloedophooping in de longen kan
er koorts bj, die met eene nachteljke uit- den verstikkingsdood ten gevolge hebben.
waseming eindigt. Er ontstaan vermagering Meestal gaat zj vergezeld van longen-oedera

en de sljmvliezen worden bleek, en alle spuwing. Doorgaans echter is deze ongesteldkrachtinspanning, reeds het beklimmen van heid eenevoorbjgaande,diespoedig geneest.

ken (water metcitroensap,azjnzuur,bruispoeder enz.), aieidende lavementen,zachte

purgeermiddelen, zuurdeeg m et mosterd aan
de voeten en aan de kuiten,eene volkom ene
merkt men op, datbj de helftvan deze de rust m et eene eenigzins hoogere ligging van

het bovengedeelte desligchaams,vermjding
van warme,zweetdrjvende dranken en van
al te w arm dek enz.W elligtzalde genëesheerdaarbj bloedontlasting voorschrjven.
Longen-oedem (vançtîô'
âv,zwellen).Dezeontstaat bj het doordringen van bloadwei(het
waterachtig bestanddeelvan hetbloed)in de
mMnden ten grave doen dalen (vliegende longblaasjesen hettusschendezegelegenweeftering). Intusschen kan men gemakkeljker sel,waardooreenebelemmerde ademhalingen
het ontstaan van tering verhoeden, dan de zelfs verstikking kan ontstaan. Deze ziekte
reeds aanwezige tering genezen.Vaakontstaat treedt bj andere Ongesteldheden derlongen
zj door eene slechte voeding bj grootein. (inzonderheid bj hevigeknobbellongtering)en
spanning, veelvuldige kraambedden, lang- bj hartziekten vaak zeer sneltevoorschjn
durig zoogen,uitspatting,smarten zorg,als- en wordtalsdan deonmiddelljkeoorzaakvan
longen aangedaan zjn.Schoonzjaanvankeljk
nietz00gevaarljk isjalsvelen meenen,vereischt zj eenehoogstomzigtigebehandeling)
om te voorkomen,datzj t0teenhagcheljken
vorm verergert.Zj kan jaren lang duren en
dan genezen ofdoodeljkegevolgen hebben,
maar somtjds 00k den ljder in weinige

mede als gevolg van andere uitputtende ziek- den dood.Ditverschjnsel wordtdoor onkunten,- voorts doorden besm ettenden om gang digen w e1 eens met den naam van longenbemet teringljdersen hetbezigenvandoorhen roerte bestem peld.M en kentlongen-oedem aan
gebruikte kleederen en bedden,en,een zeker de sterk belemmerde ademhaling, aan de

dikwjls voorkomendgeval,hetnuttigen van bleekheid van hetgelaatbj deblaauwekleur

LONGEN LONGENPROEF.
der lippen en nagels,aan het tlitbreken van derde leeftgl is dikwjls aan emphyseem
koud zweet,un hetglazig worden der oogen onderhevig en ljdt dientengevolge aan korten aan hetluid hoorbare rogchelen en reute- ademigheid.De hoestisindatgevaldoorgaans
len del.borst,waarbj de bewustheid allengs krampachtig en de fluim enloozing gering of
verdwjnt. Deze Ongesteldheid kan genezen ook wel eens Overvloedig, wanneer er aanworden, w anneer de afgescheidene vloeistof doening der luchtwegen bjkomt.Een uitgemet behoorljken spoed wordtopgeslorptqzj breid emphyseem derlongen verhindertmeestal
kan dagen lang aanhouden,maar0ok haastig het ontstaan of den voow'tgang van knobbelden doodveroorzaken.Bjgeringengraadvan longtering, maar verergert den toestand van
hevigheid kunnen braakmiddelen en zuurdeeg den ljder,wanneerhetzich ten gevolgevan
knobbellongtering Ontwikkelt.Degeneeskunde
op deborstgoedediensten bewjzen.
Onrolkomene lifzdffizw der lonyen ofatelee- kentgeellmiddelOm emphyseem te genezenj

JJ#'
Je(van tlr:2'
z
;ç,onvolkomen,en i'
zwr
zt
l#ç,
uitzetting),waarbj grootere 0f kleineregedeelten der longen ontoegankeljk voor de
lucht en dus van lucht verstoken zjn.Men
vindtdezen toestand bjpasgeborenkinderen,
die reeds vsôr de geboorte aan bronchitis
leden Of na de geboorte wegens zw akheid

van ligchaamsgestel ofmoejeljkeverlossing

niet aanstonds krachtig ademhalen. l'
let is
daarom van belang,dat de kinderen,onm id-

maarkan alleenzjnegevolgen- indeeerste

plaats de aandoening der luchtwegen - be-

strjden.
Verwî
jding der J'
l
fcl,
fzï/
zrerft
xl7
kizwesofbroncMdcfcyie(van#tlrzsfz,luchtwegen,enl'
zx'alnç,
uitzetting).Dezeziektewordtvaakmetknobbellongtel'kng verward,doch zj is,hoewelin
hevi
gen graad evenzeer doodeljk,op verre
nanietzo0gevaarlt
jk.Zj bestaatdaarin,dat
deverdereluchtwegen derluchtpjpvertakkin-

delljk nadat zj het levenslichtaanschouwd g0n niet naallW er w orden, maar dezelfde
hebben, een heftig geschrei doen hooren, wjdtehouden a1sde buizen!waaruitdeveromdat zj dan gedwongen zjn t0tkrachtige takkingen voortkom en,- Ot0ok w elin eene
ademtogten,die de geheele longen inwerking zakvormige verwjding van te voren veel
brengen. Doen dus de pasgeborenen geene engere takken.Zj komt vooral voorin gekreten hooren, dan moet men hunne borst vorderden leeftjd alshetgevolg van aanhoumetkoud waterbesproejen,htlnne huid met dende aandoening derluehtwegen Ofvanknobeen zachten borstel wrjven of hun Op de belvorming in het weefsel der longen.Hare
achterdeelen eenige pjn veroorzaken,- en verschjnselen zijn die eenerchronischebron-

in elk geval hetuiten dier eerste kreten v0l- chi
tis m0tOvervloediyeloozing van etterachstrekt niet door wiegen en schommelen be- tige iuimen.Bj gerlngen graad is zj van
letten.Op lateren leeftjd kan atelectasieont- weinig belang,maar bj verergering gaatzj
staan door afscheidingen van het ontstoken vergezeld van eene belem merde adem haling,
borstvlies.Kinderen,welkemetdieOngesteld- vaak door emphyseem vermeerderd, van
heid ter wereld komen,hebben eene zwakke stoornis van den bloedsomloop in de longen

ademhalinyeneenekille,blaauwachtiqehuid, en dientengevolge in het hartenindeJerzjn nietln staatom behoorljk te ztllgen en senen,en eindeljk van een langzaam verval

bljven doorgaansnietin hetleven.
van krachten. Zj wordt op dezelfde wjze
Empltyseem derlongen (van îy,qj
klç
îâv,opbla- behandeldalschronischebronchitis(zieZf
fc/zfzen).Dezeziektebestaatin eenezich veelal PI
Xt.
.rz
.c:;# in de longen.Deze zeldzaam voûrkoover een meer ofmindergrootgedeelte vanal
delongkwabben uitstrekkendeverwjdingvan mende ziekte kan door hevige ontsteking der
een grootaantallongblaasjes,zoodat de wanden van dezez0o dun worden,datzj scheuren en de tevorenmicroscopischelongblaasles
den Omvang verkrjgen van haverkorrels en

longen,door bloedvergiftigingendoorvreemde

zelfstandigheden, die door de luchtpjp de
longen bereiken, ontstaan. Zj onderscheidt
zich door bloedige, kwaljkriekende iuimen
zelfs van erwten.Eenegeringetgeljkmatige en doet den ljder door een snelverval van
verwjding derlongblaasles aan detoppen en krachten ten grave dalen.
voorste randen derlongen ontstaat bj schier
Eindeljk vermelden wj n0g kanker der
alle acute aandoeningen der longen,waarbj longen,steeds met doodeljken aooopy- en
sommige gedeelten van deze ontoegankeljk de aanwezlglteLd rt- ingewandswormen (Echiworden voordelucht(longenontsteking,bron- nococcus) in de longen,welke laatste ongechitis enz.
).Een geringe yraad van emphy- steldheid vatbaar is voor genezing. '

seem der longen is van welnig belang,maar
Longenproef (docimasia pulmonum hywanneer het zich vertoontin hoogerengraad, drostatica)noemt men een onderzoek der lonzich onder ongunstige Omstandigheden ont- gen bj het ljk van een pasgeboren kind,
w ikkelend of uit andere chronische aandoe- ter beantwoording van de vraag,ofhetkind
ningen derlongen (langdurigebronehitis,knob- al dan niet geademd heeft.D aaxtoe worden
belvormingt kinkhoest) voortvloejend, dan de longen en het hart, na het afbinden van

bedreigt het op eene ernstige wjze dege- deluchtpt
jp en van degroote bloedvaten,uit
zondheid,belemmert de ademhaling,veroor- de borstholte genomen en voorzigtig in een
zaakt bloedophooping in de longen,verwj- bak met zuiver water gelegd.Nu neemtmen
ding van de regter kamer van hethart,0p- waar,ofdie ingewanden drjven Ofzinken en

stjging van bloed naar hethoofd,aandrang Ot'zj, onder het watergeduwd,luchtballen
van bloed naar de lever en naar de nieren laten ontsnappen. Drjven de longen ofonten dientengevolge waterzucht. Een ;0V0r- waart men luchtbellen)dan heefterbj het
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kind inademing plaats gehad. Deze proefis e0n togt naar Europa, ditmaal t0t herstel
evenwel ter bepaling van kindermoord ver zjner gezondheid, en bezocht Frankrjk,
van voldoende.Geljk een kind korten tjdna Duitschland en Engeland, en in 1854 legde
de geboorte leven kan zonder adem te halen, hj hethoogleeraarsambtneder.Van zjnegez00 kan het 00k reeds adem halen vsôr de schriften, 00k in 0ns Vaderland in hetOor-

geboorte.00k ishetmogeljk,datde longen spronkeljke en in vertalingen algemeenbeonderbepaaldeomstandighedeninwaterzinken, kend,vermelden wj: pllyperion (1839)'',,- pBalladsand
terwjlertoch ademhallngheeftplaatsgehad KVoicesofthenight(1840)''
rhe Spanish stu(bjv.wanneerbj longenontsteking vaste stof other poems (1847)'', - n'
isafgescheiden),en evenzeer,datzjdrjven, dent (1842,een dramal/',- ppoemson slazonder dai er ademhaling geweest ij (bjv. very (1843)'' - opoetsand poetry ofEurope
wanneer zich bj verrotting reeds gassen in (1845)'' - plfavanagh (1849)''- rEvangede longen ontwikkeld hebben).Het is der- line (1847)'', - pGolden legend (1851)'/,'Song OfHiawatha(1855)''heenwerkhetwelk
halve gevaarljk, op grond van deze proef !
alleen een vonnis te vellen.
ln een halfjaar 30 uitgaven beleefde, Longerach (Peltigera canina H@ '
m.
4 is XMiles Standish (1858)'', - pTales of a

de naam van eene soort van Korstmos,welke waysidei
nn (1863)''- rpandora(1876)'',enz.
ook in 0ns Vaderland in heide-en zandstreLongford,hetnoordwesteljk graafschap
ken vooral aan den voet van boomstammen der Iersche provinde Leinster,ligttusschen
ln tussclyn bladmossen,voorkomt.Hetkorst- Cavan, Leitrim, Roscommon en W est-àleath
l00f(thallus)dezerplantisdun,lederachtig, en heeft eene oppervlakte van bjua 20 L
bogtig, lappig en grjsofvuil-groen en met geogr. mp**j.. Het zuideljk gedeelte bestaat
een dun vilt bedekt, hetwelk spoedig ver- uit eene vlakte, die west- en zuidwaarts
dwjnt.In gedroogden staatishetaschgraauw afdaalt naar de Shannon! de Lough-Ree en
ofroodachtig bruin,aan deonderzjdewiten deInney,terwjlhet Konlngskanaaler doorgeaderd.De schildjeszjn verticaalgeplaatst heen loopt. Het landschap ten noorden van
en roodachtig bruin van kleur.Deze plant, het da1 der Camlin is heuvelachtig en verheft
0ok we1hondsmos,hondslappenmosoflongkruid zich in den Carn-clanhugh ter hoogte van
geheeten?werd te voren onderden naam van 280 Ned. elj terwjl het noordoostwaarts,
Lt'clten cllereM.
s terrestris in de geneeskunde naardezjdederLough-Gowna,allengslager
gebruikt.O0k thans n0g bezigtmen haar,in w ordt. De op-pervlakte is bedekt met21ô/
o
melk gekcokt, tegen hoest en in het alge- bouwland, 101/
0 h00i- en klaverland, 400/0

meen bj ongesteldheid derluchtwegen bjhet
rundvee.
Longfellow (Henry W adsworth),eenuitstekend Amerikaansch dichter, geboren den
Q7stenFebxuarj 1807tePortland in den staat
Maive,studeerde aan hetBowdoin-collège te
Brunswick, waar hj in 1825 promoveerde.

weiden,20/0 bosch en 60/0meren en andere
wateren. behalve de moerassige gedeelten,
die jaarljks door de Shannon worden overstroom d,ishetlandvruchtbaar.M enverbouwt
er veelhaver,doc'
h de veeteeltis erdehoofd-

bron van bestaan,terwjldefàbrieknjverheid
en zich bepaaltbj hetvervaardigen van lin-

Reeds al: student schreefhp eenige gedichten nen en van w ollen stoFen.H et aantalinw o-

voor de: ounited States Literary Gazette''? ners bedraagt er Ongeveer 70000, en deze
diehem zoo grootenroem bezogden,dathtl worden door 2 afgevaardigden in het Parlereeds in 1826 t0t hoogleeraar ln de nieuwe m ent vertegenwoordigd. - D e evenzoo getalen aan bovengemeld collège benoemd werd. noemde hofdstad,in een bevall
ig oordaan
Vöördat hj dezebetrekking aanvaardde,on- de Camlin,aan den spoorweg en aan een tak
dernam hj eene reisnaarEuropa enbezocht Van het Koningskanaal gelegen ,is de zetel
in 3JarenFrankrjk,Italië,Spanje,Duitsch- van een bisschop, doch bezit slechts 4500
land,Nederland en Engeland.In 1829 keerde inw oners.

hj naar Amerika terug, waar hj metjver Longhi (J0sua),een beroemd Italiaansch
zjn ambt waarnam en ztjne ledige uren aan kopergraveur, geboren te M onza den 13den
de dichtkunst wjdde.In 1833 gafhj eene October 1766,ontving zjne opleiding aan de
uitmuntende vertaling der ncoplas''van d0n graveerschoolvan den Florentjn VieenzoFcsJosl Acsrkve met eene lnleiding over de gelisti te Milaan en legde zich tevens t0e op
Spaapschepoëzj in hetlicht,enin1835den de schilderkunst.Vervolqens begaf hj zich
roman routremer'', die met grooten bjval naar Rome,en toen hj ln 1797naar Milaan
ontvangen werd en nieuwen roem schonk
aan zjn naam. Toen voorts Tieknor den

leerstoelvoornieuwetalen en fraaje letteren
te Cambri
dge, de oudste en aanzienljkste
universiteitln Noord-Amerika,ging verlaten)
zagLongfellow zich t0tzjn opvolgerbenoemd.
Nu volbragt hj wederom eene reis naar de
Oude W ereld,om zich op de taal- en letterkunde van noordeljk Europa toe te leggen,
(1835). Langer dan een Jaar vertoefde hp in
Denemarken, Zweden, Duitschland en Zwit-

was teruggekeerd, belastte Bonaparte hem

met het gravéren van eene plaat naar zjn

portret, door Gros op het doek gebragt.De
Onderkoning van Italië benoemde hem t0t
hoogleeraar aan de académie VO0r schoone

kunstenteMilaan,en hj overleed aldaar den
Qden Januarj 1831.Geen zjnertjdgenooten
evenaarde hem in de kunst,om het vleesch
krachtig en levendig in koper te brengen,en

hj overtrof daarin zelfs de groote meesters
van vroegeren tjd.Tot zjne voortreleljkste

serland , en opende daarna zjne lessen te gravures behooren: de rMagdalena'' naar
Cambridge.In 1842 volbragt hj op nieuw Correggio, - de pGalatea, naar xjàgsy,

LONGHI- LONG.ISLAND.

161

Hetgezigtvan Ezechiël''naar
'Rafaôl,- en ticut- of Long-lsland-sund 00n0 golf, die
het rsposalizio (Huweljk der H.Maagdl'' vool'den zeeman een veiligen waterweg 0pnaar denzelfden. Ztjn laatste werk: rHet levert,aan de oostzjde een ingang heeftter
laatste oordeel'' naar M iohele Anyelo, bleef breedte van 2 geogr.mjl,en ten zuidwesten
onvoltooid. O0k schreef hj eene: rreoria dooreen smalvaarwater,dellelleponrt(llelldellacalcograia(1830,dl1)/';dezewerd des- gate) genaamd, met de East-River of den
geljksnietvoleindigd.
oosteljken mond van de Hudson verbonden
Longinus (DionysiusCassius),een Pla- is. De Hellgate is in den zomer van 1876
tonisch wjsgeer en beroemd redenaar uit het veel geschikter gemaakt voor de vaart d00rmiddeu van de 3de eeuw na Chr.,volgens dien men hetdaarin gelegenHarlett-rif,nabj
sommigen te EmesainSyrië,volgensanderen
te Athene geboren,legde te Alexandrië en te
Athene, onder de leiding der uitstekendste
geleerden, zich t0e op de Grieksche letterkunde.Later als leermeesterderkinderenvan

Astoria, doormiddelvan 50000 oude ponden
dynamiet en nitxo-glycerine in de lucht heeft
laten vliegen.D00rdeHtldsonisheteilandvan
de stad New-York en door de Narrows van
Staten-lsland gescheiden.Beide eilanden tel-
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Gewone longkruid.(#.oFdnal
ht.
Zelpsil te Palmyra in de ongevallenvan deze 1en een groot aantal plaatsen en eene aan-

oproerige vorstin betrokken,wert
l hj opbeve1van keizer Awrelo n'
tts in 273 na Chr.wegens hoogverraad onthoofd.W j bezitten van
hem eene voortreFeljke verhandeling:pover

zienljke, sterk toenemende bevolking. De
stad Bxookljn op Long-lsland,waar onlangs
(1876) honderdemenschen bj eennoodlottigen

schouwburgbrand omkwamen, is na Newhet verhevene'', waarvan onderscheidene uit- York de grootste van den geheelen Staat,en
gaven bestaan.Intusschen zjn er - enondqr w ordtm et hetnaburige W illiam sburg en m et
deze de hoogleeraar Bake - , die haar toe- New-York al8 ééne stad beschouwd.De zuidkennen aan een vervaardigervan laterentjd. kust van Long-lsland, waar zich de Baai
Long-lsland (Lang-Eiland) is denaam van Jamaïca bevindt,is vlak en zandig,hier
van onderscheidene eilanden.Behalve aan de en daarmetzoute poelenbedekt,maaropvele
noordeljke afdeeling derHebriden,wordthj plaatsen o0k geschikt voor den graanbouw ,
toegekend aan een eiland, aan de zuidkust vooral voormaïs.De noordkustis bergachtig
van den Noord-Amerikaanschen Staat New- en heeft een vetten bodem ,voor het verbouYork.Dit eiland is het grootste der pan de wen van graan en voedergewasseningebruik.
Unie toebehoorende in den Atlantischen oce- In het Oosten heeft men 2 landtongen,die
aan en heeftbj eenelengtevan2Ggeogr.mjl Gardnetls.baai omsluiten, aan wier zuidkust
eene oppervlakte van 48 EJ geogr.m pl,be- zich de haven Sag-llarboux verheft.Menoogst
nevens vele havens en baajen.Hetvormtmet er O0k veelvlas en hennep;de tuinbouw en
de du rtegenover gelegene kust der Connec- de boomkweekerj zgn ervan grootbelang,
X.
11
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en de vischvangst bloeit er. 00k heeft men volk, t0t den stam der Suéven behoorende.
eronderscheidene badplaatsen,die deszomers H et woonde volgens de oudste berigten bj
druk bezochtTvorden.
den aanvang onzerjaartelling aan den bene-

Longkruid (Pnlmonaria L.
4 isdenaam

denloop der Elbe,waarsthjnljk op den lin-

van een plantengeslacht)hetwelk t0tdefamilie ker Oever in het hedendaagsch Liineburg,
der Boragineën en t0t de groep der Anchu- waar plaatsnamen a1s Bardangau en Bar-

seën behoort,wier vrucht uit4 vrje,aan danwik (Bardowiek)aan dealotldebewoners
den voetplatte nootjesbestaat.Hetgeslacht herinneren.Hun naam is volgens een Oud geheeft een klokvormig-vjfkantigen kelk met dicht, ill de voorrede vôôr de W etten van
een s-tandigen zoom ,en eene trechtervormige koning RothariOpgeteekend (668)jvan hunne

bloemkroonmeteens-lobbigen rand.Dekorte lange baarden afkomstig.Volgens anderen is
helmdraden zjn aan hetmlddenderz-lobbige hj ontstaan van hetoudewoordparta,scrfl
helmknoypen vastgehecht.Hetvruchtbeginsel of baerta, hetwelk strjdbjl beteekent.De

is 4-10bb1g en van onderen dooreen rand 0m - Longobarden waren omgeven door de Semgeven, en de draadvormige stjldraagteen nonen, Hermunduren, Cheruskers, Haruden

z-hoofdigen stempel.De planten zjn broos,
sappig, fjn behaard Of met klieren bezet.
Van de soorten noemen wj hetgewoon longkrli# (P.OëcinalisL.j
.meteenschierwaterpasgroejendrn wortelstok mettalrjkevezels,
waarop zich e
'én ofmeer kort behaarde sten-

gels verhefen.De bladeren zjn gaatèandig

en Chauken,maar werden in hetjaar5 na
Chr. door Tiberinsverontrust.In hetjaar 17
voegden zj zich bj Hevman (Arminius)en

de Cheruskers en riepen vervolgens den verdreven ltalie'
us wederom uit t0tkoning van
laatstgenoemden stam.Daarna vinden wj in
de geschiedenis geruimen tjd niets van hen
vermeld.
ln den loop der 4de eeuw zjn zj ver-

en kort behaard,- de wortelbladereu langwerpig-spits:hartvormig,langgesteeld en van
boven m et llchte vlekken bedekt.De stengel- moedeljk,naveelvuldigeOorlogen methunne
bladeren zjn langwerpiy-spits,en debloemen naburen, verhuisd naar de oevers van de
bevinden zich in z-deellge Omhulsels,diebj Donau,waarzjmethetOost-Romeinscherjk
hetbloejen zichzamenrollen.Debloemenzjn in aanraking kwam enj het Christendom v0lrood, in het blaauwe overgaande.Hetgroeit gensdeAriaanschegeloofsbeljdenisaannamen
in geheelEuropa,en men heett tevorenhare en zich eindeljk,nageweldigeworstelingen,

sljmbevattende bladeren in de geneesktlnde door vernietiging van het rjk der Herulers
gebruikt. W j geven van deze plant eene (512),aan wie zj te vorenschatpliqtigwaren
afbeelding,nameljk in a hetbloejendege- geweest,en van hetrjk der Geplden (566
was en in b een wortelstok met w ortelbla- Of567),Opwierpen t0tbeheerschersvanPan-

deren op %de dernatuurljkegrootte,- in nonië, aldaar een magtig en welvarend volk
cen d doorgesnedenebloemen Q% maalver- vormend.Hun koning Alboin,n0g langentjd
groot,en in e eene nootOp 4-voudigegrootte. in liederen gehuldigd en,evenals Cltlodwig en

Longm an is de naam van een vermaard

Tlteodovolt,met staatsmanswjsheid begaafd,

Engelseh boekhandelaarsgeslacht. De stam - vestigde het o0g op Italië,hetwelk,door een
vaderis Thomas Zozwzzllzl,geboren te Bristol oorlog metde Gothen,dûor pest en hongers-

in 1699.Hj stichttein 1725 een boekhandel nood uitgeput, naauweljks van Byzantium
in het huis in Paternoster-Row te Londen, eenigehulp verwachten k0n,terwjldatland
waaxin thansn0g zjnenakomelingen wonen. zeer goed bekend was aan de Longobarden,
hulptroepen tegen de
Bj hem verscheen de eerste uitgave van de die reeds aan

Cyclopaedia ofarts and sciences''van Cltam- Gothen hadden geleverd.In 569 vielAlboénin
Italië en zjne ordelooze benden overstroomden weldra het noordeljk gedeelte, sedert

bers en van de rDidionary''van Joknson.Hj
overleed den 18den Junj 1755. - Zjn neef
Tltomas Zos-t
/elczl, geboren in 1731 en overleden in 1797,werd zjn opvolger,verbond

dien tjd Lombardje geheeten)totin denabjheid van Rome, terwjl hj zelfhet voor-

zich later m et Rees en leverde eene tw eede nem en koesterde om langzaam voorwaarts te
rukken en zich vooralvan hetbezitdernooruitgave der pcydopaedia (1786,5d1n)''.
Tltomas Norton Longman, een zoon van den deljke grenzen met de Alpenpassen te vervoorgaande en geboren in 1771,zettedezaak zekeren. Zôô bleef zjne verovering enkel
krachtig voort.D e werkenderbesteEngelsche stukw erkt daar de kustgewesten en de verschrjvers(Wordswovtlt,Scpff,Maokintosk,Ma- sterkte steden,xooalsPadua,Cremona,Mancanlay enz.) werden door hem in het licht tua, Ravenna, Rome, Genua en Venetië,
gezonden. Grootsch was 00k zjne nieuwe weerstand boden. De halfheid dezer onderuitgave van Cltambers pcyclopaedia (1802- neming vloeide voort uit de onderlinge ver1819in 39kwarto-deelenl'',alsmedevanLard- deeldheid der aanvallers,daardezeuitonderler'
j pcabinet Cydopaedia (1829-1846, 133 scheidene volkeren bestonden, zooals B0eld1n)''.Sedert1826gafhj00k de:pEdinbtlrgh garen, Sarmaten,Pannoniërs,Noricers,A1eReview''in het licht.Hj overleed in 1842, mannen, Suéven, Gepiden en Saksers, die
en zjne beide zonen Thomas en William veelalmet elkander twistvoerden ofook door
volgden hem op.
de Longobarden m et zt
llk eene rainachting
Longobarden,een naam ,sedertde 12de behandeld werden, dat onder anderen 20000
eeuw in gebruik en in zjn Latjnschen vorm Saksersnaarhunnehaardsteden terugkeerden,
eigenljk van Langobarden (Langbaarden)af- omdat hun niet vergund w erd volgens hunne
komstig,was die van een dapperGermaansch eigene wetten te leven,terwjleen hertog der

LONGOBARDEN.

Alemannen zich zelfsaan de zjdedervjan- schermheerschappj overdestedentoeëigende,
den schaarde.00k Alboin,doorzjnGepidisch welke door de gastalden in naam desKonings
gevolg omgebragt, w erd het slagtoffer van uitgeoefend werd,terwjlvoortsdehertogen
deze verdeeldheid.Datzelfde l0tOndervond na en bisschoppen een klim menden invloed vereeneregéring van 11/2JaarzjnopvolgerKleplt, kregen. Doch de Oud.Romeinsche stedeljke
en de verwarring werd nog grooter)toen de vrjheid van zelfbestuurwasreedslang ver35 hebzuchtige hertogen zich van de Konink- loren, met uitzondering van eenige kleine
ljke goederen meestermaakten,zonder een overbljfselen,diemetdevoortbestaandecornieuwen vorstte kiezel).Gedurende 10jaren poratiën de kiemen bewaarden,waaruit zich
(575-585)zwierven de Longobarden plunde- later,Onder den invloed van llandel,lljverrend door het Jand e1&strekten hunne togten
uit t0t in Beneden-ltalië en Gallië, hoewel
Opper-ltalië n0g niet geheel aan hen onderworpen w as, totdat gevoelige nederlagen en

dreigende gevaren van de zjdederGalliërs

heid en beschaving, een nieuw en kraehtig
leven Ontwikkelde, hetwelk zieh bovenalin

de steden van Opper-ltalië reedsvroegtjdig
openbaarde.

Op kerkeljk gebied had de invalder Lon-

en der Oost-Romeinen hen dwongen0111weder
een Koning te kiezen en aan dezen de helft
hunner bezittingen af te staan. De nieuw e
koning, een zoon van K leplten A'
tttlta'rige-

gobarden eene groote verwarring veroorzaakt,
daar de R. Katholieke bisschoppen de vlugt
namen voorde Ariaansche ketters,diew ereld-

looze onderhandellngen m et de Franken en

schenen te wezen op hetstuk van godsdienst.

ljkë en kerkeljke goederen metdezelfde grenaamd (585- 590)!wenddezich,navrutshte- tigheid w egroofd6n,dochnietouverdraagzaam

Byzantjnen,t0tdetennoordoostengevestigdp DotsllJuistdool
-dieverwarring ontstondeenBaiwariërs en verwierf in de dochter van heid en vastheid in de Italiaansche kerk,en
hunnen vorst, Thzee
oge
del
nj
dk
eeg
ene
tbtharl,
nir
nelzianavmd
loe,
deh
adge
op- GreyoïiltsdeGz'opfd,detjdgenootvanA'
malin, die een

legde daardoor de grondslagen!waarop zich

later het Pausdolu verhief. D1e schrandere
hetgeheelerjk.
Eerst van dien tjd afontstond een gere- Pausvondeenejverigebf
lndgenootein Tlteo-

gelde Staat.De Longobarden,hoewelChristenen, waren als veroveraars zo0 w oest en

#elizi(f:,die reeds haren tweeden gemaalAyi-

en vernieling bragten. Zelfs na de in bezit
neming van het land heerschten er n0g w illekeur en geweld. Nu echter deed koning
A ntltari,vooral om den w ille van eigen vei-

haar vermogen en van haar aanzien te her-

l?
z(/'(f 615)hadovergehaald,om degeestebandeloos,datzj op veleplaatsenplundering ljkheid in het bezit van een gedeelte van
stellen en zjn zoon in de R.Katholieke Kerk
te laten doopen. Zj stichtte de prachtige
hoofdkerk van Johannes de Dooper te Monza
ligheid,een yebod uitgaan,om eene welwil- bj Milaan, waar later de koningskroon der
lende schikklng te treffen m et de aloude Longobarden, de jzeren kroon genaamd,
Romeinsche bewoners des lands.Hj veror- wegens den jzeren spjkervan hetkruisvan
dende eene splitsing der eigendommen in 3 Cltriut'
tts! daarin aanwezig, bewaard w erd.
deelen,één voor den adel)één voor de stede- Sedertdlentjdvoegdenzich deLongobarden

ljke corporatiëllen één voor de lferk,terwj1hetaantalderkleinevrjegrondeigenaars,
reeds Onder deRomeillscheheerschappj aanmerkeljk geslonken,langzamtlrhand verminderde,om eindeljk in de kolonisten of hoo-

meer en meer bj de R.Katholieke Kerk;
zelfs de Noricers en Pannoniërsgingen daartoe
over,en echtverbindtenissen tussehen spruiten
van Romeinschen en Longobardischen stam
w erden als wettig besehouw d. Reeds met

rigen op te gaan.Voorts aanvaardde Autltari Ari
bert (j-663),een broedezszoon van Tlteaden titel van FlaviIts en m et dezen del*egten delinde en de Opvolger der beide met hare
der Romeinsehe beheerschers,alzoohetwettig dochter Gundibeïye gehuwde koningen Aeiobezit van alle ongebruikte landen.Zoodoende gval
d (# 636)en Rotl
tael(Y 652),begintde
werd hj debeschermheervanzjneRomeinsche rj der R.Katholieke vorsten. Het geslaeht
onderdanen en tevens als Koning der Longo- van Tlteodelinde bleef wel is w aar t0t 702

barden de eerste van zjn eigen stam.Dien- den troon bekleeden,terwtjlalleeu Grimoald
tengevolge ontstond er een Koninkltjk 110f hertog van Benevento in dat tjdperk 9jaren
met de hieraan verbondene ambtenaren. llj als overweldiger reyeerde,maarpartjse,
hapbenoemde gastalden, die voor de schatkist pen, w eerspannigheld en oproerigheid der
zorgden,de domeinen bestuurden,alsregters hertogen waren Oorzaak,dat hetrjk binnen
vonnisspraken en deeigenljkevertegenwoor- de grenzen niet t0t vastheid k0n kom en en
digers der Romeinsche bevolking vormden. zich evenmin buiten zjne grenxen uitbreiden.
Naast hen stonden de hertogen (duces)a1s Alleen Agilwv veroverdeeenige tevoren n0g
opperste waardigheidsbekleeders der Longo- nietonderworpenestedenvanhetrjksgebied,
bardische ambtenaren,doorden Koning voor onder anderen Padua, Cremona en Mantua,
levenslang aangesteld t0t bevelhebbers, reg- en Rotltari maakte zich meester van het
ters en bestuurders.Aan hen waren onderge- ktlstgewestvan Ttlscië t0taan deFrankische

scbiktdesculdasii(schelta'sderoudeFriezen)t grenzen.Des te belangrjker waren daarenals regters in bepaalde districten,en aan deze tegen de gevolgen van eene andere ondernewederom de decani en saltarii (tiende- en ming van Rotl
tari,nameljk hette boek stel-

houtgraven). Deregêring derstedellbleefOp len van de rltegt'?n van hetvolk der Longo-

den Ouden voet,daar de K oning zich metde barden'', den 22sten November 643 in de
magt van een Romeinsch vorst ook de be- Latjnsche taal onder den naam van ,Edic11*
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Om'' afgekondigd.Die regten zjn laterdoor

dekoningen Grimoald (668),Liutprand(:13744), Alfc/zï.
v (746), Aist'
ulf (748- 756) en
Deq
siogiv,
v (756- 768) herzien, uitgebreid en
voortgezet,zoodatdeze wetgeving nietalleen
den valvan hetrjk derLongobardeneeuwen

lang overleefde,maar 00k laterde Germaansche grondslag werd voor de regtsbegrippen
ill de middeneeuw en. Tot in de lode eeu&v,
de tjd van OttoJ,kan men te Pavia, de

Na een tienjarig tjdperk van verwarring,

eindigend met hetuitsterven van hetgeslacht
van Theodelinde, verkregen de Longobarden
w eder een uitm untenden koning in Lintprant
(.713- 744),die de magtvan den Staat aan-

merkeljk verhoogde,alle binnenlandsche0nlusten met krachsige hand dempte en zich
de verovering van geheel Italië ten doel

stelde. lntusschen Zag hi
j zich niet weinig
belemm erd door de sluwe Btaatkunde der

zetelvan hetKeizerljkePfalzgeregt,despo- Pausen, die zich bejverden Om de Vereeren nagaan van eene bljkbaar Germaansche niging van Italië t0t een magtig geheel te
regtsgeleerde school!diebj de rEdida''der verhinderen en het rjk terprooite geven
Longobardische konlngen de wetten voegde aan den Btrjdlustvan baatzuehtigevreemde-

;er Karolinnen,tder hertogen Y itfo en Lantpert van Spoleto en der Saksische en Salische
Keizers,- dievoorts,methetopg Op debeslissingen van hetPfalzgeregt)dezebouwstoffen rangschikte,t0teen geheelvereenigde en
toelichtte.Aan dien arbeid ontleende de regtsgeleerde school te Bologna tegen het einde
der llde eeuw eenestelselm atige verzam eling

lingen.Door die staatkunde en doorhetgemis
van voidoende bepalingen omtrent het regt
van trûonopvolging ging het Lûngobardische

rjk,reeds vôôrdateensmenschen leeftjdna
zjn'hoogsten bloeiverloopen wasyonherstelbaar te gronde.Naauweljkshad paus Gregori'
.:11 (715- 731)methulpderLongobarden
ter gelegenheid van den beeldenstrjd zjne
(LiberLongobardaeofLombardae)alsgrond- langgewenschte Onafhankeljkheid van 4en
slag voor hare voorlezingen.T0tdien kring Oost-Rgmeinschen Keizm'verkregen,toen hj
behoort natuurljk volstrektniethet in de zich met de Hertogen van Spoleto en Bene-

12de eeuw opgeteekende Lombardische leen- vento verbond, om de veroveringszucht van
regt, hetwelk onder den naam van pconsue- den koning der Longobarden te beperken;
tudines'' of pLiber feudorum'' desgeljks te IA tprant overwon de beide Hertogen,maar
Bologna gebruiktwerdenlater00k in Duitsch- maakte vrede met den Paus.Gregorius1II
land een grootgezag verw ierf.De w etgeving (731- 741) handelde op dergeljke wjze ill
van Rothavi was in vorm en inhoud geheel 740,en toen de verontwaardigde Koning m et
en al Germaansch en in de eerste plaatsge- een wé1 uitgerust leger tegen hem te velde
schikt vooz' de Duitsche bewoners des lands trok, wendde hj zich t0t den Frankischen
en gold voor deze,zonder onderscheid van majordomusK- elA t
zrfdlenverleendedezen,

stam ,als het regtvan hetrjk derLongo- tegeljk metdesleutelsvan hetgrafvan den

barden. V00r de inwonersvan Romeinschen

heiligen Petrus, het beschermheerschap over

oorsprong behleld,althans in dvielregteljke Rome.Beiden, Gregorius en Karel,overleden

Mngelegenheden,het Romeinsche reqtzjne vôôrdat de zaak beslist was,en paus Zacha-

kracht. Eerst later, toen de bevolkmg des
lands raeer en m eer zich verm engde en tot
één volk zam ensm olt,verkregen debepalingen
van hetRomeinsche en Kerkeljkeregtallengs
grooteren invloed op het vastgestelde regt
des volks. Ilnlaers onderscheidene oorzaken
w erkten m ede om de Longobarden langzamerhand in Romeinen te veranderen,zooals

z'
l.
v (741- 752)verkreeg door onderhandelingen een voordeeligen vrede.Hj wistzelfsden
opvolgervan Liutprant,eenhertogvanFriaul,
Ratehis (744- 749)genaamd) zooverte bren-

hun betrekkeljk gering aantal,hunne huweljken met hetoverwonnen volk,het aannemen dex R. Katholieke kerkleer, het veld
winnenderLatjnschetaal,zoodathetDuitsch

hj den majordomus Pepijn in zjn aangematigd gezag en liethem doorBont
nacLgts,den
apostel der Duitschers, t0t koning zalven.
Toen daarna Ai8t'
aV'(749-756),de broeder
en opvolger van Ratehin,gehoorzamende aan
zjn moed,hetvoornemen,om Italiëte veroveren,wederom opvatteen daarbj deopperheersehappj over Rome en schatting van de
Romeinen verlangde, begafpauB Sff
'anu 11
(111, 752- 757)zich in persoon naarPepnn,
zalfde hem nogmaals,benevens zjne zonen
Karelen Kœrelman,en benoemde hen t0tR0meinsche Patridërs,dat wi1zeggen,hj bekleedde hen methetstadhouderschapteRome,
hetwelk sedert eenigen tjd afhankeljk was
van den Paus.Pe
pqn gafgehooraan zjnverzoek en dwong, met een leger oprukkend
(754),koning Aist'
tlfom van alleveroverin-

er reedsin de lode eeuw verdw enen was,en

eindeljk de kracht der Romeinsche beschaving. Deze kracht was eerlang z00 sterk,
datdeLongobarden zich opkunstenen weten-

schappen toelegden,zooalsbljktuitdeprach-

tige gebouwen,door Theodelinde gesticht,en
uit de geschriften van Pa%l%8 Dicctlwsld.Van
eene letterkunde der Longobarden in de
Duitsche taal is nietsbewaard gebleven,en

zelfs hunne dichterljke sagen zjn in een
Latjnsch gewaad t0t0nsgekomen.De kennishunnertaalkunnen wj dusalleenputten
uitenkele Duitsche woorden ennamen,welke
in 4e wetten,oirkonden en c'hronieken voor-

gen, dat deze niet alleen alle veroveringsplannen liet varen, maar zelfs de kroon nederlegde, om zich als m onnik naar M onteCasino te begeven. Daarentegen bevestigde

komen.Daaruit bljktj dat de taal der Lon- gen afte zien:en hetvolgendeJaart0tteruggobarden eene Duitsche was,bj welke reeds gave der veroverde steden,welke hj daarna
klankverschuiving,maarn0g geen pumlaut'' ill Onbepaalde uitdrukkingen afstond aan den
bestond.
Paus als een geschenk aan de Kerk en aan
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de Romeinsche Republiek.Uitdezeschenking

wj:moratiodelaudibusC.Plinii'', rC0mntarius,,in libros XI Plinii''!- pHlstoria
van Pepj;n ontstondvervolgensdeKerkeljke me
He
Staat.
rbart
lm !- Comparatio jurls civiliscum
e militari''
,- pcommentariiad juscivile''
Tegen den opvolger van Aistuv'
,een her- r
t0gvanTuscië,Desiderins(756- 774)genaamd,
rduellionisreidefensionesdtlae(1518)''1
ppe
verbondzichpausPaulnsI (757-767)weder
DEpistolarum libriIV (1540 enlaterl'',met de Hertogen van Spoleto en Benevento en pElegiaeetepigrammata(1558)''.
en verkreeg,toen deze hetOnderspitmoesten
Gî
jsbertusOfW lbertusZpzwt
llivé.,desgeljks
delven, op nieuw vrede door tusschenkomst t0t het geslacht 'tan Langerak behoorendej
van hetFrankische rjk.Paus StqfannsIII een verdiensteljk geneesheerenletterkundige.
(IV , 768-772) werd door Desiderin.
gtegen Hj werd geboren te Utrecht in 1507,stuzjne binnenlandsche vjandenin bescherming deerde en promoveerde in Italië, vestigde
genomen en op den Heiligen Stoelbevestigd, zich te Deventer a1s geneesheer en kwam er
doch vergold deze dienst, door kwaad te tevens aan het hoofd derLatjnsche school.
stoken tusschen den Koning en het Franki- Beroepen a1shoogleeraar te Rostock,maakte
sche Vorstenhuis.Toen nu eindeljk een ge- hj zich gereed derwaartste reizen,toen hj
weldige haat ontstond tusschen de beide K0- den 3lsten Mei 1543 overleed.Hj waseen
ninkljke geslachten, omdat Ka,
velde Groote voorstanderderHervorming,en van zjnegezjne gemalinteene dochter van Desiderins, schriften vermelden wj: pscholia brevia in
verstiet en terugzond naar haren vader,en Des. Erasm i libellum de dvilitate m orum
laatstgenoemde daarentegen de weduwe en de ptlerilium (1530)'',- rplauticomoediae alionregtvaardig behandelde kinderen van Karels quot selectiores (1530)'',- mPhilostratus de
overleden broederKarelmangastvrj ontviny, vita ApolloniiThyanaei(1532)'',- p'Lexicon
weigerde paus Hadrianns I (772- 795) dle Graeco.luatinum (1533)'',- mAdnotationesin
kinderen op verlangen van Desiderins te Ovidii Metamorphoseon (1534)'',- rAdnotakroonen,en rïep vervolgens tegen dezen,die

tiones in obscura et diëcilia loca Rhetorico-

met een magtig leger naderde,den bjstand rum etc.(1535)'',- plnstitutionisdialecticae
in van Karel de Groote. Deze deed in het libriIV (1537)7'
,- pscholia ad vitasImpenajaarvan 773een invalin Italiëenmaakte r-atorum Graecorum Aemilii Probi (1543)'',
door de verovering van Pavia een einde aan
rpl
utarchialiquotopusculamoralia(1542)''
het Longobardische rjk,dat 205 jaren had - rDialorusdedvibusetc.(1544)'',- enpCibestaan.Desiderlns sleetzjne Overige levens- ceronisEklstolaeadfamiliares(1554enlaterl''.
dagen in een Frankisch klooster.Toen verLongzlekte iseenedergevaarljksteziekvolgenseenige Hertogen in Lombardjeinop- ten van het rundvee, vooralOm dat ze door
stand kwamen, trok Karelde Groote in 7;6 hare besmetteljkheid den geheelen veestapel
op nieuw met een m agtig leger derwaarts, der plaats,waar zj zich vertoont,metden
vernietigde de grondwet der Longobarden, ondergang bedreigt. Zj Openbaart zich aanschafte de hertogdommen af en verdeelde ze vankeljk door een droogen hoesten veroorin graafsehappen,en Onderwierp hetvolkaan zaaktonderkoortsachtigeversLhjnselen weleen Frankisch bestuur.Eindeljk (803)werd dra den dood.Bjeen onderzoek ontdektmen
deze verovering gewettigd dooreene overeen- eene ziekeljke ontaarding der longen. De
komst van de W estersche en oostersche oorzaak dezer ziekte is n0g nietmet zekerKeizers, volgenswelke het voormalig gebied heid bekend;maar men mag aannemen,dat
der Lombardische Koningen metRome,het slecht voedsel, bedorven drinkwater, natte
Exarchaat met Ravenna, Istrië en D almatië

weiden t sterke afkoeling en overmatige in-

tot het W estersche Keizerrjk, - maar de spanning tot de gelegenheids-oorzaken beeilanden van Venetië, de zeesteden van Dal- hooren. Doorgaans evenwelontstaat zj door
matië, Napels, Sicilië en een gedeelte van besmetting,hetzj de smetstofdoorden luchtCalabrië t0t hetOostersche Keizerrjk zouden strûom ,door het zielte dier zelfof doorpersonen,die metlongziek veein aanraking gebehooren.
Longolius. Onder dezen naam vermel- weestzjn,wordt overgebragt.Genezing v>n
longziekte is steeds onzeker, en de afloop
den wj:
Christopltor'usZpzl-t
/plïl,
s(Lonyueil)ofvanLan- mecstaldoodeljk.Totde voorbehoedmiddelen
gerak,geborenin 1488volgenssommigenteM e- behoort het vexmjden der reeds vermelde
chelen,volgens anderen te Sehoonhoventeen gel
eyenheidsoorzaken. Voorts hebben twee
uitstekendbeoefenaarderLatjnscheenGriek- Belglscbe veeartsen, W illems en de Si'pe de
sche letterkunde.Hj studeerdein Frankrjk inenting voorgesteld van gezonde dieren met
in de regtell en werd raadsheer te Parjs. de lympha der zieke,en welaan den staart.
Bjzonder aangetrokken door de natuurljke Hiermede genomene proeven hebben goede
historie,bezocht hj een grootgedeeltevan uitkomstenopgeleverd,dot
!hhetbljftonzeker,
Europa,om Pliniwsbeterteverstaan,enOpende

of ingeënt vee ook zonder de inenting niet

vervolgenste Poitierszjnelessen Overdiens gezond z0u zjn.gebleven.W aar de ziekte in

geschriften.Hoewelmen moeitedeed,Om hem een stal ontstaat, dient men aanstonds het
ln Fxankrjk te behouden,vertrok hj naar gezonde vee naar een anderen stal over te

Italië, vestigde zich te Padtla',werd aldaar brengen,om besmetting te voorkomen, en
hoogleeraar in de regten? en Overleed den isde ziekte gew eken,dan moet de stal,w aar
Tden September 1522. Van zjne geschrilten, zich het zieke vee bevond, m et de m eeste
in Ciceroniaanseh Latjn gesteld,vermelden naauwkeurigheid worden gereinigd,vöôrdat
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men dien weder voor gezond vee in gebruik
L ont (Eene)bestaatuit een losgedraaid
neemt. In 0ns Vaderland, waar vooral in touw ter dikte van 0,013 Ned.el,vervaaxdigd
Friesland en Noord-llolland die ziekte groote van zacht w erk.D ittouw wordt gekookt of

verwoestingen heeftaangerigt,zjn wetteljke geweekt in eene l00g van loodsuiker (salpebepalingen gemaakt, volgens welke het vee terzuurloodoxyde)ofvanongebluschtenkalkj

van een stal, waar de longziekte uitbreekt, houtasch en salpeter, voorts gedroogd, ge-

doorhetRjk Onteigend en afqemaaktwordt. kamd en in bossen van 10vadem (18,8 Ned.
Die bepalingen hebben vograllnZuid-Holland el)gebonden.Eenegoedelo11tvertoontin-en
grooten tegenstand ontmoet,welke zelfb aan- uitwendig dezelfde bruine klellr,vat spoedig
leiding gaft0t een gewelddadig 5arzet,doch vuuren brandtmeteenespitsek00l.Zjdiende
de ervaring heeft geleerd,dat zj een heil- om bj hetschieten steedsvan vuurvoorzien
zamen invloed hebben voor de bescherming te wezen en daarbj t0t hetontsteken der

van dey veestapel.
lading. In de batterjen werd zj aan een
lontstokbevestigd,terwjleeneblikkenbusmet
Lpnlcera L.,zie Capeifoliaeeën.
Lonnrot (Elias),deberoemdsteenwerk- deksel,lontrerbergergeheeten,haartegenregen
zaamste onder de grondleggers der nieuwere beveiligde.ZjisthansdoorandereaanstekingsFinlandscheletterkunde,geboren te Sammatti middelenverdronyen.- DegezI
vindelontbestaat
in Nyland den 9den April 1802,was de zoon uit draden, die ln een mengselvan meelpulm
e
t
e
en
w
einig Arabische
van een kleermaker en aanvankeljk in het ver en brandewjn
bedrjf zjns vaders in den Omtrek zjnerge- g0m geweekt zjn.Deze dient t0t het snel
boorteplaatswerkzaam.Nadathj in1820ge- overbrengen van vuur, t0t hetafsteken van
durende eenige maanden het gymnasium te sommige vuurwerken en 00k welt0thetontBorgo bezochthad,kwam hj alsleerling in steken van geschutladingen.De gezwinde lont
eene apotheek te Tawastehuus,waar htj2 m oet snelvuur vatten en verbrandcn,'tgeen
Jaren bleef.Door eigen oefening en privaat- m en bevordert door haar met een papieren
onderwjshadhj hetallengs zoovergebragt, hulselte om gesTen.

dat hj in 1822 de universiteitteAb0 k0n
L6nyay (Meinhard,graafvanNagy-Lönya
bezoeken.Dâârwjddehj zich 5Jarenaaneen en Vâsa'ros Namény),een Hongaarsch staatsm
a
n 0n in 1871eerste m inister, is de telg
met den meesten jveraan deletteren,wjsbegeerte en natuurkunde, en behaalde zich van een oud-adelljk Hongaarsch geslachten
in 1827 te Helsingfors bj degeneeskunde, werd geboren den GdenJanuarj 1822.Nadat
prom oveerde t0t doctor in 1832 en w erd in hi
j in 1838 zjne studiën te Pesth voleindigd
1833 districts-arts te Kajana.Hj bekleedde had, zag hj zich in 1843 doorhetcomitaat
die betrekking totdat hj in 1853 in plaats Bereqh afjevaardigd naarden Landdagtwaar
van Castren benoemd werd t0t hoogleeraar hj zlch bp deoppositievoegde,vooralinanin de Finlandsche taal- en letterkunde aan déle aangelegenheden besprak en de bescherde universiteit te Helsingfors.Gedurende zjn m ende rigting bestreed,w elke door Kosswtlt
eheele leven jverde hj voor deontwikke- werd voorgestaan. Na het sluiten der zitting
llng der Finlandsche volksliteratutlr. Reeds van 1843- 1844 volbragt hj eene reis door

als knaap gevoelde hj zieh geboeid door de een grootgedeelte van Europa,werd nazjn
liederen en sagen, die htjuit den mond des terugkeer wederom naar den Landdag afgevolks hoorde.Na 1828 ondernam hj bj her- vaardigd en werkte in 1848 krachtig mede

haling wetenschappeljkevoetreizen,Om zjne t0t vaststellinq derwet,waardoor deboeren
kennls op dat gebied uittebreiden.H eteerste

vanbepaaldedlenstenw erden Ontheven.baarna

geschrift van zjne hand was:plfalevala'',het bekleedde hj in hettweede Hongaarsche mivolksheldendicht der Finnen, bp de eerste nistérie debetrekkingvanonderstaatssecretaris
uitgave (1835) uit 32 zangen en wat meer in het departcment van Financiën,maar bj
dan 12000 verzen, m aar in den zden,omge- hetdempen dernationalebeweging moesthj
werkten druk uit 50 zangen en 22790 verzen de vlugt nemen,waarna hj te Londen en te
bestaande.Tn zjn 2de geschrift:rlfanteletar Parjsvertoefde.Inlaatstgenoemdestadwoonde
(1840,3d1n)''leverdehj 592oudelierdichten l1j de voorlezingen bj aan de Sorbonne en
én 60 balladen. Daarop volgden: pstlomen

aan het Collège (
1e France, en bezocht er

kansansanalaskaja(1842)''.eene verzameling jverig deopenbareboekerjen.Nadathjtegen
van 7077 Finlandsche syreekwoorden, en: vervolgingen gewaarborgd was,keerde hj in
XSuomen kansan arvoituksla (1844;2dedruk, 1850 naarHongarjeterug,waarhjnaarzjne

1861)'', met 2188 Finlandsehe en 189 Esth- goederen verwezen w erd.Nadatditbanvonnis
landsche raadsels. Voorts bestaat van hem : Opgeheven was,wtjdde htJzich aan de bevor-

XKantele (1829- 1831),4stukkenl''metFin- dering der maatschappeljke belangen,onder-

landsche liederen,benevens eene uitgave der steunde de plannen t9tregeling van den wagedichten van den landbouwer-dichter Paavo terstand der Theiz, organiseerde de provinKorhonen (1848). 00k Ondersteunde hj an- dale landbouwgenootschappen,bragtmetgraaf

deren in dergeljkewerkzaamhedenen plaatste
talrjke bjdragen in tjdschrjften en in het
Jaarboek : ,,Suomi''. Voorts stichtte hij çen
maand- en een weekblad, terwjl hj zleh
tevens verdiensteljk heeftgemaakt door de

Dessewy'
y de Hongaarsche bank voorqrondcrediet t0tstanden vervuldebj hetstlchten
van andere eredietvereenigingen eene belangrjke 1
.01.Desgeljks washj gverig werkzaam

ten behoeve van de Protestantsche Kerk en
vervaardiging van een Zweed-Duitsch-Fin- van hetProtestantsch onderwtjsin Hongarje,
laodsch woordenboek.
behoorde in 1857 en 1858 t0t de deputatie,
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welke de bezwaren der Hongaarsche Protestanten aan den Keizer mededeelde, en trad
op als een krachtig verdediger dier Kerk,
toen de Keizer doorhetpatentvan 1859hare
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sieren.Prins Willem F,de laatste onzerstadhouders,toefde ermetvoorliefde,en ookLode-

'Pï
I
Jk,koning van Holland,vestigdeergaal.
ne
zjn verbljf,terwjlinzonderheid onzetegen-

autonomiewildevernietigen.Op denRjksdag woordige Koning aan het L00 de voorkeur
van 1861 bestreed hj de ellendige fnanciêle geeft. Op diens last is er kortgeleden eene
huishouding en ontkende tevens de bedoeling

prachtigekunstzaalaangebouw d,waarinbeeld-

van Hongarje om zich t0t elken prjsvan
oostenrjk l0s te rukken.Na hetontbinden
van den RjkBdag behoordehj t0tderedactie
van de wetenschappeljke revue:rBt
ldapesti
Szemle''. O0k op den Rjksdag van 1865 behoordehjt0tdeuitstekerldsteledent- voorts
t0t de commissie van Vjfenzestig ent0tdie
van Vjftien,diehetplan eenerOvereenkomst

houwwerken en schilderjen van uitstekende
meesterseenegoede plaatsvinden,terwjlde

namen van Nederlandsche geleerden en kun-

stenaarsermetqouden lettersaan den wand

prjken.Hetpalelsis dooreen kleinen zjtak
met den Oosterspoorweg verbonden.

Loo (Van)is de naam van eenberoemd

kunstenaarsgeslacrhtvan Vlaamschenoorsprong.
bewerkten,en toen deze arbeid gereed was, Daartoe behooren:
J@n eczl L0o, van wien nagenoeg geene
zag hj zich door den Keizerbelast,om de
gestelde bepalingen met H'
ibner, M ailâtltt btjzonderheden bekend zjn.
Senneyey en Andrâssy naderte onderzoeken.
Jaeobvan Loo,een zoonvandenvoûrgaande
Dit werk Ondervond eene stoornis door den en een geachtportretschilder.Htjwoondeeeni00r10g van 1866, maar toen na hetsluiten gen tjd te Amsterdam , vertrok vervolgens

van denvrededeRjksdag wedervergaderde, naar Parjs en werd ergeplaatstaan de K0zoodat de onderhandelingen overdeschikking ninkljkeAcadêmie.Hjoverleedaldaarin1613.
op nietlw een aanvang konden nemen,was

Loltls '
pczl Loo, een zoon van den voor-

hj met Andrdssy en Eötvös tergelegenheid gaande.Hj had reedsonderscheideneprt
jzen
van de nieuwjaal
'sgelukwenschingen van 1867 behaald aan de Académie en stond op het

z00 gunstig voor deOvereenkom stw erkzaam , punt om het lidmaatschap dier instelling te
dat alle vrees verdween.Toen nu de schik- erlangen, toen 11j wegens een tweegevecht
king door een Koninkljk schrjven van 17 de vlugt moestnemen naar Nizza.Men vindt
Februarj 1867 lerkeljk tot stant
l gekomen van hem te Toulouse een pst.Frandseus''.
was, ontving Lo'nyay in het constitutioneel
Jean .#tz.pfb.
sf: ran Zop, een zoon van den
ministérie Andrâsny van 20 Februarj 1867 voorgaande,geboren te Aix in 1684 en aldaar

de portefeuille van Financiën,welke hjlanger dan 3 Jaren behield.Zt
jn zuinig beheer
deeddestaats-inkomstenin Hongarjeopeene
verrassendewjzetoenemen.Hj ging uitvan

Overleden 1745. Ht1 was reeds Op ztjn 8ste
Jaareen bekwaam schilder,zoodatmen hem

altaarstukken voor de kerken te Toulon enz.

liet vervaardigen.Mreldra was hj aan het

het beginsel, dat alle gewone uitgaven doo1' H 0f van den hertog van Savoye,schilderde
de gewone belastingen redekt moesten wor- er Onderscheidene portretten en vond er een
den, zoodat men alleen ln buitengew one ge- besehermer in den pri
ns ran Ocrùzlt/zl,die
vallen zjne toevluyt mogt nemen t0t het hem in staat stelde om zich naar Rome te

staatscrediet.Verschllvan zienswjzemetden begevenenztjnestudiën onderBenedetto-ryMffi
eersten Ininister Andrâssy bragt hem t0t voortte zetten.Hj leverdealdaar eene zeer
het besluit om in Mei 1870 zjn ontslag te geroemde pGeeseling van Christus'' in de
nemen.Daarentegen aanvaardde hj reedsden kerk van Santa Maria della scala.Toen de
21:ten M ei daaraanvolgende de portefeuille prins van tlt
vï-t
/st
zz/ zich te Partis gevestigd
Van Fi
nanciën in het Rjksministérie. Niet had, ontbood htl zjn gunstelingtdoe'
h deze
lang daarna werd hj in den graveustand 0p- toefde n0g eenigen ttjd te Tl
lrjn,om aldaar
genomen. Toen voorfs door de aftreding Van fresco's te schilderen in het paleis-Rivoli.'Pe
von .f:l.:/ hetvoorzitterschap in hetgem een- Parjis penseelde hi
l voor ztjn beschermheer
schappeljk ministérie aan Andrâsny ten deel onderscheidene voorstellingen uitde pGedaanviel,werd Lônyay den 16den November 1871 tewisselingen''van Ovidius,en Ook dePrinsminister-president van Hongaxtje, in welke Regent begtlnstigde hem metOnderscheidene
betrekking hj den zlsten Maart 1874 door bestellingen.T0t zjne talrtjkeportretton beron WCJ/O vervangen w el'd.
hoort dat van den Koning?hetwelk hj uit
Loo (Het)is eenKoninkljkltlsthuisin de ztln geheugen schilderde, doeh dat aan den
Nederlandsche provincie Gelderland.Het ligt
in de evenzoo genoem de buurt om stxeekseen
halfuurgaansvan hetdorp Apeldoorn.Reeds
eeuw en geleden diende het L00 t0tresidentie

Mûnaroh zoo goed beviel,dat deze erin toestemde voor den schilderte zitten.Te F0n-

tainebleau vernieuwde hj degaandertj,door

P rimatieoio voor koning I'rans I besehilderd,

vûûr de Hel'
togen van Oelder,wanneerztj en levordo er in h0tkonr dergroote Augtlszich aan hetjagtvermaak in denabijgelegene tjnerkerk eenevoorstellingvan den Koning,

Soerensche bosschen wildenwilden.ketwerd die aan den graaf de Clermonthetblaauwe
het eigendom van prins Wiilem fff, later lint der orde van den H .Geest overhandigt.
koniny van Engeland.Dezedeedbt
lhetoude Voorts deed hj eene reis naar Engeland,

Jagthuls,hetwelk 0ok thansn0g bestaat,een waar htj onderscheidene portretten vervaarfraai en ruim paleïs botlwen en den tuin, digde? doeh keerde weldra naar Frankrjk
naar het voorbeeld van dien te Versailles, terug, waarhj een paarJaar laterOverleed.
met fonteinen en audere waterwerken ver-

Andrê rczl Loo,een broeder van den v0Or-
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gaande en geboren in 1705.Hj vergezelde
zjn broeder naarRomeen maakte eronder
de leiding van N ffien LeGrosbelangrjke
vorderingen in deschilder-en beeldhouwkunst.
W eldra echterbepaalde hj zichbj hetschilderen,en n0g naauweljks had hj zjn 15de
Jaar bereikt,toen hj,in Frankrjk teruggekeerd,een prjsvan deAcadémieontvingen
met zjn broederzich belastzagmetde herstelling van de gaanderj te Fontainebleau.
Daardoor en door het leveren van decoratiën
in degroote opera week hj eenigzinsafvan
den weg der kunst,dochhjbetrad dien eerlang op nieuw, en na een tweede verbljf
te Rome verwierf hj er een prjs bj de
académie van St.Lucas.De bjval,dien hj
te Rome Ondervond, noogte den Paus om
hem in 1729,dus Op z4-larigen leeftjd,t0t
ridder te slaan,waarnahj in het huweljk

260/0 antimoninm en 19,460/0zwavel.D00r-

gaansverkrjgtmen bjhetwinnen van 100d

00k eenig zilver.Men heeftvooralinDuitsch-

land, oostenrjk, Frankrjk en Engeland
onderscheideneloodmjnen.
Men verkrjgt het 100d uitde ertsen door
nederjloëngendoorroosten.Hetnederplolen
geschledtinschachtovensondertoevoeging van
gekorreld gietjzer.Hetjzertrekthetzwavel
van het loodglanst0tzich en gaatalszwaveljzer in loodsteen over,terwjlhetlood zich
afscheidt.Dezewjzevanbehandelingvereischt
eeneaanmerkeljkehitte.Bjhetroostenwordt
onder den invloed van de zuurstofderdampkringsltlcht een gedeelte van het loodglans
t0t loodoxyde en zwavelig zuurgeoxydeerd ,

en daarbj ontstaattevens zwavelzuur l00d.

D00r de zuurstofvan ditlaatste en van het
loodoxyde wordtdandezwavelvanhetoverige
trad met de dochter van den beroemden toon- loodglans in zwavelig zuur omgezet,hetwelk

kunstenaar Sommis.Na zjn teruqkeertePa- vlugtig wordt,terwjlmetallisch l00dachterrjs schilderde hj,tergelegenheld zjner0p- bljft, 'tgeen men kan voorstellen door de
nde formule:
neming in de Académie eene uitmuntendel, vol2ge
Pb O + PbS = 3Pb +.S 0:
schilderj, rAp01l0 en Marsyas''.Vruchteloos
deed Frederik de Groote van Pruissen hem

Loodoxrde Zwavellood Lood Zwaveligzuur.

een aanbod van 3000 thaler 'sJaars, indien
hj naar Berljn wilde verhuizen, maar hj

ZwavPeblzS
04
Sood=L0
2Pb
2S
uu
rlood+ZwaPb
vell
0d +
Zwa
ve%
llgschilderde voor dien Vorst rDe opoFering
Zlltm
van Iphigenia''. In 1748 benoemde de K0Is bj hetroosten overtolligloodglansaanning hem t0t directeur van de pEcole royale wezig,dan ontstaater een loodsubsulphureet
desélèvesprotégéspar le R0i''en in 1751t0t (Pb2S),waaruit metallisch l00d wegvloeit,
ridder der orde van St.Michiel.Voorts werd terwjl zwavellood (PbS) achterbljft. De
hj directeur der Académie,en na den dood nederploëng wordtvooraltoegepastop kwartsvan Coypel eerste Hofschilder.Hj Overleed houdende ertsen,omdatdeze bj hetroosten
in 1765.T0t zjne beste werken behooren: veel kiezelzuurlood zouden leveren,hetwelk

XTafereelen uit de geschiedenis van den H. niet werktop zwavellood.Hetuitsmelten geAugustinus''in de kerk des PetitsPères,en schiedt in vlam-,schacht-ofhaard-ovens.In
schilderstukken in de kerk van St.Sulpice. den schaehtoven Tvorden de t0t brandstofdie-

Hoewel hj zich ill zjn tjd hoogst gunstig nende kolen en het erts laagsgewjs gelegd,
XHj heeft breed geschilderd; zjne kleur is lagen, nameljk de slakken, het loodsteen,
krachtig en goed gekozen; veel techniek, hetloodspjs en heteigenljke 100d.Hetlood,
door roosting Ofnederploë ng gew onnen,heet
weinir ideaal''.
Louu A icldl van Loo, een broederszoon handelslood,wanneer men hetterstond in den
tverklood, w anneer
van den voorgaande (1707- 1771). Hj werd handel kan brengen, en '
lid der Acade
'mie te Parjs en na den dood het zooveel zilver bevat, dat de afdrjving
van zjn 0om in diens plaats directeur van van dit laatste de m oeite beloont. In dit
bovenvermeldeEcole.Ztjnevoornaamstekunst- laatste geval verandert het l00d in glit,hetgewrochten bevinden zich te M adrid.
welk gedeelteljk alsltandelsglittermarktgeLood (plumbum,methetscheikundiytee- bragt,gedeelteljkals-/Hdcklï/inlageschachtonderscheidde, verklaart DLderot van hem : en men verkrjgt de gesmolten stoFen in 4

ken Pb) is een metaaljhetwelk men ln de Ovens t0t weeklood uitgesmolten wordt.W il

natuur slechts zelden 'in gedegen toestand
aantreft. Meestal is het met zwavelverbonden t0tloodglansen zwarellood en tevensmet
andere zwavelmetalen?bjv.metzwavelantimonium t0t Kilbrickeniety'Boulangeriet enz-,
m et zwavelantim onium en zwavelkoper
t0t Bournoniet, m et zw avelkoper t0t koperloodglans enz.j - voorts met zuurstof t0t
loodoxyde,loodsuperoxyde en menie,t0tkoolzuurlood,- alsmede metkoolzuurcalcium en
koolzuur koper erz.Slechts weinige soorten
van looderts w orden t0thetw innen van 100d
gebezigd. Daartoe behooren vooralloodglans

men hethandelslood zuiveren,dan laat men
het smelten en langs eene geringe helling

wegvloejen;hierbjbljvendetraag-vloejende
bjmengselen op de helling liggen.Men ver-

koopt het l0od doorgaans in den vorm van

schuitjesofvan vierkante blokken.

Het zuiverste l00d,datin den handelvoorkomt,is het Villaeherlood,vooralhetzilver-

'
t
v'
t/e maaydenlood.Het 100d nithetHarzgebergtebevatslechtsweinig antimonium ,jzer,
arsenicum en zilver. D e beste soorten van
SaksischlO0dzjnvrjzuiver,enhetSpaansche
lood is daarenboven goedkoop.Boheemsch en
met 86,60/0 lood,- witlooderts met77,50/0 Hongaarsch lo0d bezit vaak, wegens zjn
l00d,- groenloodertsmet69-760/0l00d,- kopergehalte,eene geringe waarde,daar men
en loodvitrioolmet68,30/0100d.UitBourno- hetmoejeljk naareisch kan bewerken,z00-

nietverkrjgtmen41,770/0100d,12,760/0koperj dat het enkel t0tvervaardiging van gegoten
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voorwerpen dient.Men verkrjgtscheikundig water Oplosbaar, zoodat het water uitaangezuiver l00d uit zuiver salpeterzutlrlood,wan- tastelooden bakken ofpjpensteedsvergiftig

is.Zwavelwaterstofkleurthetbruin ofzwart,
naar gelang der hoeveelheid van het opgenomen metaal.De oplosbaarheid van l00d in
water wordtgewjzigddoor de aanwezigheid
eigenaardige licht-grjze, ylauzige kleur,is van delfstoFeljkebestanddeeleninditlaatste.
weinig geneigd t0tkristalllsatie,en bezit op Hard wat
er,nameljk waterdateen gehalte
de breuk*een dergeljk voorkomen a1s in ge- van koolzuren kalk bezit,neemtw einlg 100d
smolten toestand.Hetkristalliseertintusschen t0t zich, en 00k gipsen andere zwavelzure
neer men ditlaatste door verwarmingin 100doxyde omzet en het oxyde doormiddelvan
kolen in een kroes reduceert. Zuiver l0(
)d
heeftop de frisch.gesnedene oppervlakte eene

in tesserale vormen, en men verkrjgt die zouten,alsmedejzerverminderen,naarmen
kristallen bj hetlaten wegvloejen van half meent, de oplosbaarheid. Deze wprdt bevor-

gestremd 100dy vooral wanneer men hetaf- derddoorehlori
den,salpeterzurezouten,@l0sscheidt van zlnk. Het 100d is zeer week, baar koolzuur, en vooral door organlsche
zoodat het afverwt en indrukken verkrjgt stolen, die t0tontbinding overraan. Otto
van den nagel. Verwarmt men hett0t digt maakt uit al die fbiten hetbeslult 0p,dat

bj het smeltpunt,dan wordthetzo0broos, looden pjpen gevaarljk zjn voorafzonderdat het onder krachtige hamerslagen vanéén ljke woningen,waar men betrekkeljk niet
springt met eene kristalljn-vezelige breuk. veel water gebruikt, zoodat dezelfde kleine
Het is zeer smeed- en rekbaartmaarbezit hoeveelheid lang methet100d inaanrakingis,
eene zeer geringe taaiheid, daar een looden maar onschadeljk vpor groote hoeveelheden
draad met eene middelljn van 2 Ned.streep water, die ten behoeve eenersterk bevolkte
reeds breekt,wanneer hj een gewiytvan 9 stad snel door de pjpen stroomen. Volgens
Ned.pond moetdragen.Zjnehardheld wordt de Jongste Onderzoekingen van Calvertwerkt
door bewerking weinig vermeerderd, maar het water sterker op pjpen, die uit eene
wéldoorbjmengingvan antimonium enarse- legéring van l0od en zink ztln vervaardigd,
nicum .Een gehalte van loodoxyde vermindert dan op looden pjpen.O0k werkthet water
de smeedbaarheid en rekbaarheid;ook biedt op pjpen, die niet zorgvuldig vertind zjn,
het daardoormeer weerstand aan zamendruk- vooral nadat deze een tjdlang ongebruikt
king.Het soorteljk gewigtvan lood is11,37. bleven.
Het wordt door hameren niet digter? smelt
Het verbindingsgewigt van 100d is 207.
bj 3320C.,kooktbjeenelevendigewitgloei- Hetheeft4oxydatietrappen:suboxyde(Pb2O),
hitte en stjgtbj sterkeverhitting in vergif- Oxyde(Pb0),sesquioxyde(Pbc0s)en supertige dampen Omhoog.Bj hetverstjventrekt oxyde (PbO2),benevenseeneverbindingvan
het sterk zamen en vult devormen Op Onv0l- het oxyde methetsuperoxyde (menie).Daar
komene wjze.fn de openeluchtwordthet 100d en loodverbindingenvergiftig zjn,moet
bedekt meteen beveiligend vliesje van 100d- men btJhetbewerkenenbereiden degrootste
suboxyde, dat in vochtige luchtin koolzuur voorzigtigheid in acht nemen. Men gebruikt
100d verandert. Bj het verwarmen Ontstaat lo0d voor bakken terverdam ping,loodkam ers,
eerst loodsuboxyde(lood-asch),en daarna geel pjpen,retorten,dekking van platte daken,
loodoxyde. Het lood Ontleedt gedestilleerd kogels,hagel,kinderspeelgoed enz.,- voorts
kokend water,lost het gemakkeljkstOp in voor verschillende legérinqen.Men sehatde
matig sterk salpeterzuur, wordt 00lk door
zout-en zwavelzuuraangetast,maardoorhet

jaarljksche loodprodtlctie ln Europa 0? bjna
2500000 centenaars (Nederlandsch gewlgt).

I-let lood was onder den naam van molybdos
tegen verderen invloed beveiligd. Geconcen- roeds in dedagen van H omlr'
tts bekend?maar
txeerd zw avelzuur, in looden pannen dool, werd dikwjls verward met tin (kasstteros).
uitdamping verkregen,bevat altj'd eenig l0od Eerst Plinius Onderscheidde het a1splltmbum
in opgelosten toestand. In Organische zuren, albunt van plumbum nigrum (tin).De Romeizooals azjnzuur, lost l0od Op bj toetreding nen bezigden vool'hunne waterleidingen 100der dam pkringslucht,zoodatm en geen looden den pjpen, en de oude scheikundigen gaven
keukenyereedschappen gebruiken mar.Van aan l00dhetteeken van Saturnus.Ookkenden
belang ls een Onderzoek naar dew erklng van Dioscnrides en P linins het loodoxyde, m aar
het w ater Op l0od, om dat m en t0tn0g t0e zj verwisselden hetwe1eensmetloodglans,en
slechts al te veelgebruilt m aakt van loûden zjne verschillende wjzigingen beschouwden
onoplosbaar chloorlood en zw avelzuurlood

pjpen voorwaterleidingen,en zelf
'
szeer ge- zj a1s verschillende ligchamen.Loodglazuur
ringe hoeveelheden lood, Op die wjze in vindt men eerst in de 13de eeuw vermeld,
'smenschen ligchaam gebragt er, eene gif- maar vermoedeljk washetgebraik van 100dtige werking hebben, w elke veelal lang Oxyde bj de bereiding van glas reeds aan
verborgen bljtt.Hetisgebleken,datoveral, de Ouden bekend.
waar water en lucht m et lood in aanraking
Lood,met spiesglans vermengd,heefteene
komt, dit laatste spoedig geoxydeerd en aanmerkeljke hardheid. Het draagt in dezen
met eene laag wit koolzuur lood bedekt toestand den naam van hardlood. Het spies-

wordt. Op dergeli
jke wjze werl
tt o0k het gllnsgehalte klimt daarbj wel eens op t0t
luchtbevattend water,terwjlversch bronwa- 20œ/o.Reeds 1 gewigtsdeel spiesglans op de
ter) dat gewoonljlt slechts sporen van lucht 16 deelen l00d geett een mengsel van veel
bevat, het l0od minder sterk aantast.11001- grootere hardheid dan l00d; het smelt bj
zuur100d is in aanmerkeljkehoeveelheid in 2640 C., maar is in gegûten toestand zeer
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broos.Intusschen laat het zich t0t draad uit-

water en ingeconcentreerdzoutzuur.Hetsmelt

trekken en Nvordt daardoor veel taajer.-- spoedig en verstjft hoprnachtig,wordtniet
Het metaal v00< letterml
js is zeer verschil- vlugtig en vormt basische chloriden, van
lend van zamenstel.Gewoonljk neemtmen 4 welke onderscheidene in de natuur aanwezig
of 5 gewigtsdeelen lood op 1 deelspiesglans, zjn.- O.
y ehloride (PbO, PbC12) ontstaat
en voorde ënste drukletterswe1eens3,- uit loodchlorlde in eene geconcentreerde 0pV00r de grootste 6 of ;, voor spatiesenz. l
ossing van loodsuiker of bj het neêrslaan
t0t 16 gew igtsdeelen 100d op 1 deel spies- eener oplossing van loodchloride met kalkglans. Bp 22 gewigtsdeelen spiesglans op :8 water. Het is kleurlops, zeer 10B en dekt

gewigtsdeelen 100d bedraagthetsoorteljk ge- goed,en men gebruikthet a1s lverfstofonder
wigt 9,54.Eentoevoegselvanjzerofkoper den naam van Pattinson's lpotflflif.Menbereidt
(tot50/0)vermeerdertde hardheid,ent0tver- hetvan fJn gemalen loodglans,hetwelk in

hooging der smeltbaarheid doet men er bis- loodketels door zoutzuur ontleed wordt.Hd
muth bj.V00r stereotypplaten doetmen bj zwavelwaterstofgas,dat zich hierbj ontwikde lettexspjs n0g 1 t0t 20/0tin.Van 17 ge- kelt, wordt afgevoerd en t0t zw avelig zuur
wigtsdeelen 100d en 3 gewigtsdeelenspiesglans verbrand, hetwclk in de loodkamers eener
verkrjgt men eene goede legéring voortap- zwavelzuurfabriek Ontwt
lkt.Een ander oxyl- geeno groote chloride (3PbO, PbC1:+ 4H20) wordt door
pannen ill machines w aarbi
drukking plaats heeft, en V001' gietvvaren amm oniak uit eene chloorloodoplossing nee'wordt een mengsel aangeprezen van 76 ge- geslagen en ontstaat btj hetbehandelen van
wigtsdeelen 100d,12 gewigtsdeelen tin en 12 loodglit m et eene oplossing van keukenzout.
gew igtsdeelen zink.
Dit laatste praeperaat komta1s T'
urner'
speel
of Enyelsch .t?d8 in den bandel.- NOg een
Lood-a
zi
j
n
(
Ac
e
t
u
m
p
l
u
mbi
c
u
m)
i
s
e
e
n
pharmaceutisch praeparaat, bereid door 3 ge- oxychloride (7PbO,PbC1s)ontstaat onderaf-

wigtsdeelen aztlnzuurlood (loodsuiker)in een scheiding van metallisch 100d bj hetsmelten

waterbad te laten sm elten m et 1 gewigtsdeel van 10 gewigtsdeelen loodoxyde ofmeniemet
loodoxyde en daarna de witte massa te be- 1 gewigtsdeel salmiak; het is bladerig-krishandelen met 10 gewigtsdeelen warm gede- talljn, citroengeel en Onder den naam van
stilleerd water en dan te fltréren.Dezevloei- Casselsek geelin den handel.
stof is helder,kleurloos,heeft een soorteljk
Loodglans (galeniet)iseenedelfstof,die
n teerlingen kristalliseert, tros- of niervorçewigtvan 1,
235-1,240,reageertzwak alka- imi
g voorkomt,zich grof of flnkorrelig verllsch en bevatbasisch azjnzuurl00d,hetwelk
in de opene luchtontleed wordtOnderafschei- toont, zwart van kleur is en een sterken
ding van koolzuur l00d.Het dientt0t berei- metaalglans heeft met cen soçrteltjk gewigt

ding van loodwater (AquaPlumbi),hetwellt van 7,75 en eene hardheid van 2.5,terwjl
uit één maatdeellood-azjn en 49 maatdeelen het bestaat uit zwavellood met 86,60/0 100d

gedestilleerd water bestaat. Aqna Gpvllr#i, en 13,41?
/0 zwavel. Tevens bevat het vaak
uit 45 maatdeelen bronwater, 4 m aatdeelen zilver,goud,jzer,zink en somtjdsselenium.
spiritus en 1 maatdeellood-azi
lnzamengesteld, M en vindthet in lagen en gangen in graniet,
is zeer troebelen heefteen neêrslagvan kool- gneis, syeniet en leisteen , in overgangsgezuur en zwavelzuur lood.Beide praeparaten bergten en watervormingen, dikwjls op het
moeten vöör het gebruik om geschud worden; naauwst verbonden metgoud-,zilver-,koper-,
zj dienen t0t verkoeling der huid bj kneu- antim onium-, arsenicum- en zink-ertsen.Zie

zingen, bj brandwonden enz.Een mengsel voorts ondgrLood.
van 8 gew igtsdeelen geel was, 29 gew igtsLoodlizn noemtmen in de meetkunst de
deelen vet en 3 gewigtsdeelen lood-azjn ljn,die eene anderezoodanig snjdt,datde
vormtde bekendeloodzalh
4 hoeken om hetsnjpuntregtzjn.00k op
Loodboom tArborSatt
lrni).W anneermen een plat vlak kan men eene loodljn laten
in eeneoplossingvanloodsuiker(az/nzuurlood) vallen, en dit geschiedt, wanneer al de
een stuk zinkbrengt,danheeftereeneuitw isse- ljnen in hetvlak,doorhetsnjpuntgelegd,
ling plaats van zink methet in de Oplossing met die ltln regtehoeken maken.- Bj het
aanwezige l0od,en dit laatste hechtzichmet waterpassen isde loodljn eene ljn, aan het
velerlei fraaje vertakkingen aan het zink, ondereinde bezwaardmeteenloodenkogeltje;
hetwelk alsdan den naam van loodboom draagt. ztl dient Om aan palen muren enz.een verLoodchloride ofchloorlood(PbClc)vindt ticalen stand te geven. Bj de zeevaart
.m e
n in de natuur a1s cotunniet,in verbin- zjn de loodlt
lnen eene sool'
t van kabelslap
ding metkoolzuur 100d a1s loodhoornerts,en ljnen, ongeteerd, en uitsluitend bestemd
met phosphorzuur l00d a1s pyromorphiet.Men

voor het hand- en dieplood. Men heeft er

verkrjgthetuit geconcentreerdeoplossingen van 27 en van 18 draden met eene lengte
van loodzouten bj toevoeging van chloorwa- van 200 Ned.el.
terstofzuur Of chloornatrium ,ofbj het beLoodoxyde (Pb0) vindtmen metgedehandelen van loodoxyde, loodwit en 100dglans met chloorwaterstofzuur.O0k metallisch
l00d verandert door den invloed van datzuur
in de opene lucht in loodchloride.Hetkristalliseert in kleurlooze naalden, en lost op

gen lood in M exico a1s een zeer zeldzam e

delfstof.HetOntstaatbtJaanhoudend verwarmen van gesm olten lo0d in de opene lucht,
bljft achter, wanneer men salpeterzuur of
koolzuur lood verw armt en w ordt uit eene

in 135 deelen koud, minder gemakkeltlk in kokende oplossing v1n loodsuiker doorkalizoutzuurhoudend en gemakkeljker in warm loog ofkalkwaterneergeslagen.H etkankris-
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talljn of amorph, kleurloos, geelachtig of is het binnenloopen in riviermonden altjd
rood wezen.Men verkrjgthetvooralbs'
,het hagcheltlk. Daarom zwerven er loodsbooten
afdrjven van zilvera1s een bjproduct.Metal- bulten gaats, en de loods gaat over op binlisch l00d, Op den haard van een vlam-oven nenvallende schepen.Hj is bekend methet
verhit, verandert eerst in grjze lood-asch vaarw ater, m et alle tonnen en bakens,m et
(loodsuboxyde),welkespoedig door deopne- alle landmerken en weet dus de gevaren te
ming van meer zuurstof in geel loodoxyde vermtlden, die er den onkundige bedreigen.
overyaat.Z00 komthetonderden naam van Op dergeljkewjzebrengthj o0k deuitzeimass%eot als eene gele scllildersverf in den lende schepen in volle zee.Doorgaans- 0ok
handel.Bj hetafdrp
-ven vanzilversmeltmen in 0ns land - woMen loodsen van regéringshet werklood op den drjfhaard en haalter wegeaangesteld,nadatzj dooreen examen,
een vliesvan moejeljk smeltbaarzwavellood afgenomen door eene bevoegde commissie,
en andere vreemde metalen af (afstrjking). getoond hebben,de daarvoor vereischte kunNu neemtde oxydatie van het l00d een aan- digheden te bezitten. Hier te lande is een
vang,alsm ede die der n0gaanw ezigevreemde vlag-oëcier der marine inspecteur-generaal

metalen (koper), waardoor het Ontstaande van het loodswezen,terwjl er yermanente
loodoxyde zich zwart vertoont.Na hetweg-

commissarissen zjn aangesteld,dle het toe-

nem en van dit tw eede vlies wordt de blaas- zigthebben Op de loodsen en loodsbooten,de

toestel in bewegi
nq gebragt, en Onder den
invloed derlucht,d1e op hetvloeibaxemetaal
stroomt, verbrandt dit laatste spoedig t0t
loodoxyde, hetwelk smelt en door eene zeef

kustverlichting, de betonnin! en bebakening

der zeegaten enz.,terwjlelndeljk voorde
dageljkschedienstzeeoëcieren zjnaangewezen, die Onder den titelvan inspecteurs het

in den zjwand van den haard wegvloeit.Dit toeziqt houden in de verschillendedistricten,
loodoxyde vormt het loodylit(lithargyrium), waarln hetloodswezen verdeeld is.Altjdzjn
hetwelk meerendeelsin lage sc'
hachtovensmet er loodsbooten in zee?die gedeelteljk in de
koolt0t zuive,
r lood gereduceerd w ordt,maar gaten, gedeelteljk daarbuiten kmlisen, om
ook gedeeltelt
lk in den handelkomt.H et ge- aan de komende en vertrekkfmdeschegen te
smolten loodoxyde vormt na het verstjven dienste te staan. Dat op den loods,dle het
e0n0 geel
-ofroodachtige,ligtfln te wrjven komm ando op zulk een schip op zich genomassa, uit zacht aanvoelende, geelachtiqe men heeft, eene groote verantwoordeljkheid
blaadjes bestaande. Het absorbeertin vloel- rust,zullenwjnaauweljksbehoeventezeggen.
baren toestand zuurstof en laatdeze bj het Loodsboot is de naam van een kleinj
verstjven weder los. Verstilft loodoxyde in maar sterk gebouwd en snelzeilend vaartuir,
roote massa's,dan zweltllet op en veran- waarmede de lopdsen vôör de zeegaten krmdert grootendeels in fraaje roode schubben. sen, om aan de binnenvallende schepen hulp
Dientengevolge Ondersc,
heidt mell in den
handelzilveryllt en vqowlylit.Doorgaansis het
loodglit door koper veyontreinigd, ook wel
door antimonitlmoxyde,zilveroxyde en metallisch 100d.Het loodoxyde neem tuitde ltlc,
ht
koolzuur t0t zich, lost op in 7000 deelen

te verleenen.

Loodsmannetje (NaucratesductorCun.,

Gasterosteus ductor Z.
) is de naam van een

visch uitdefamilie derScomberachtigenOnder

de Stekelvinnigen.H!jwordtongeveer3Ned.
palm lang en heeft, evenals de stekelbaars,

water,in azjnzuur,salpeterzuurenzeerver- 4 stekels op den rug.Hjh grgsblaauw van

dund zoutzuur, alsmede in lcokend kali-en kleur m et 4 of 5 donkerder dwarsbanden.
natronloog en in kalkmelk.In koolzurealka- Men ontm oet hem in de Middellandsche Zee,
hen Oceaan enz. en hi*l
- ontliën is het onoplosbaar.Btjhet smelten ver- lT1 den Atlantisc'
bindt het zich gemakkeljk met kiezelzuurt leent ziJ-n naam aan het feit, dat hj zich
en het ontstaande silicaatlostandere silittaten steeds ophoudt in de nabjheid van den k0p
op t0t glasachtige m assa's,zoodat loodoxyde van den haai.Men meendealzoo,dathjdezen
den Hessischen sm eltkroes doorboort.Kookt visch t0tlpods diende bj hetOpzoeken zjner

men Oliën metloodoxyde?dan verzeepen zj, prooi, doeh het schjntzeker te wezen,dat
en er ontstaan zalven. Loodoxyde dient t0t hj aast Op de uitwerpselen van den haai.
vervaardiging van kristalglas, iintglas en
Loodsuiker (Plumbum aceticum , Sacstras, t0t glazuur, tot vloeimiddel btj het charum Saturni,Pb(OcHaO:)+ 3HcO)ofazl
jnporselein- en glasschilderen,t0t bereidingvan

z'
ll'
lfr lood,een zoutdat veelgebruikt wordt,

vernis,zalf,kleefmiddels,loodsuiker,loodazjn, verkrjgt men meestal door oplossing van
looodwit en menie.
loodoxyde (loodglit)in azjnzuur.Men bezigt
Loods heeft eene dergeltjke beteekenisa1s daartoe ruw , slechts eenmaal gedestilleerd
gids, evenwel met dit Onderscheid,d&t men houtazjnzuur en bevrjdt de oplossing, na

een gids gebruikt aan den vasten w a1en een haar t0t aan hetkristallisatiepl
lnt te hebben
loodsin zee,Ofliever in de voornaam stezee- uitgedam pt, m et eene drievoudige m aathoegaten of de plaatsen, waar rivieren in zee veelheid water van hare onzuiverheden.De
uitloopen.Doorgaansztln hierdeaanzienljk- m oederloog,van dekristallengescheiden,levert

stehandelssteden qelegen,zoodatveleschepen bjna zwarte loodtraan. Het gezuiverde zuur
er uitzeilen en blnnenvallen. Gezagvoerders meteen gehalt
e van 500/0wordtmetloodglit
en stuurlieden bepalen in volle zee door de geneutrallseerd en geeft dan na aangezuurd
waarneming van hemellichten en chronometer te wezen met azjnzuur,na hetopkoken en
de plaats van het sehip en stellen daarnaar iltrêren door linnen aanstonds kristal. De
den koers, doeh zelfs met de beste kaarten moederloog wordt wederom aangezuurd en
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uitgedampt, en ten laatste metsoda Of kalk
ontleed.Men volbrengt dezebereiding m eestal
ill looden vaten, doch men kan 00k een
koperen ketelgebruiken,waarin een: looden
plaat gelegd is.Volgens eene andere handel-

wjze laat men azjnzuur door trapsgewjs
boven elkander geplaatste, met loodkorrels
gevulde vaten vloepen.In de leeggeloojene
vaten wordt het met azgnzuur bevochtlgde
100d zeer snel geoxydeerd, en wanneer er
dan weder azjnzuur doorheen stroûmt,ûntstaateene groote hoeveelheid loodsuiker,z00dat bj het bezigen van 8 vaten reedsnade
tweede doorvloeSlng eenekristallenleverende

van molensteenen,wier gaten met100dzjn
aangevuld,enz.kan zj ontstaan.
H et lood w ordtdus meestalin de gedaante
van damp of stof ingeademd en komt alzoo

in de luchtwegen,ot'bereiktmetspjzen en
dxanken de maag.Elke leeftjd is vatbaar
voor die ziekte,en waarzj eenmaalgeweest
is? keert zj ligtterug.Men kenthaaraan

lelkleurig tandvleesch en aan een blaauwach-

t
igen zoom rondom de bruin Ofzwart4ekleurde tanden.Die blaauwe kleur verspreldt
zich vervolgens met vlekken overhetsljmvlies van den mond.De mond wordt droog,
de eetlust verminderten de dorstneemt toe.

oylossingverkregen wordt.Loodsuikerbestaat De ljder heefteen zoetachtigen,zamentreku1t 58,110/0 loodoxyde, 27,080/0 azjnzuuren kenden smaak in den mond en een kwaljkdespjsverte14!210/0 water, kristalliseert in vierzjdige riekenden adem ,terwjltevens
zmlen,heefteenwalgeljken,metaalachtigzoe- ring belemmerd is. De huid wordt bleek en
ten smaak, lost op in 1,66 deelen koud en vaal;het bindvlies deroogen verkrjgteene
in 0,5 deelen kokend water en in 8 deelen vuile kleur, en het gelaat is mager en veralkohol,verlieat in deluchtwateren azjn- vallen. D e pols is Eaauw en traag,de stoelZlm ' en geeft dan met.water eene troebele

gang droog en hard,en de hoeveelheid urine
oplossing. De waterachtige oplossing neemt gering.Bj diealgemeeneverschjnselenkomen
eene groote hoeveelheid loodoxyde t0tzieh en eigenaardige stoornissen van hetzenuw stelsel
vormt daarmede loodazj;n (zie aldaar).L00d- Daartoe behoort vooral het loodkoliek. Dit

suikersmeltbj 55OC.en verstt
jftnauitdam- oyenbaartzich doorpjnen in den onderbuik,
ping van het water t0teeneschubbigemassa. dle aanvankeljk gering en zwervend zjnj
Bj sterkere verhitting smelt 00k hetwater- doch laterhevig en plaatseljk worden enzich
vrje zout,geeft de ontledingsprodtlcten van tjdeljk,vooraldes nachts,verheFen.Deze
azjnzuur,vooralaceton en koolzuur,en laat geweldipe pjnen kunnen door drukking op

koolhoudend, fJn verdeeld, yyrophorisch, den bulk een weinig worden verzacht. De
metallisch 100d achter. Loodsulker dient in

buik isdaarbjsomtjdssterkzamengetrokkenj
de verwerj totbereiding van aztjnzurealuin- maar 00k weleens door darmgassen opgezet.
aarde, van loodwit, van chromaatgeel en
andere loodpraeparaten, tot het maken van

Die ziekte gaat vergezeld van eene hardnekkige verstopping, en de metm oeite ontlaste

vernis,en t0t geneesmiddelbj bloeding van uitwerpselen zjn bolvormig,hard en geelof
inwendige deelen,vooralvan delongen,bj donkergrjs. Zelden vertoont zich buikloop,
hardnekkigen buikloop enz.Voorheen bezigde somtjdsechtereenebelemmerdeurine-loozing
men deze vergiftige zelfstandigheid,om zure

of blaaskramp. O0k is de ademhaling we1

eens belet, en qaauwte, slapeloosheid en
wjnen zoet te myken.
Loodvergiftlging (Saturnismus)ontstaat groote gelaagdheid komen dikwjls voor.De

door het opnem> van lood in een gasvormi- polsheeftslechts40 t0t60slagenin dem inuut,
gen, stofvormigen of opgelosten toestand in en er is geene koorts.De tong is vochtig en
het ligchaam. Het 100d dringtdoor de sltjm- bleek,en de dorstgering.Hetloodkoliek kan
vliezen en door gew onde plaatsewlderhuid in bj eene doelmatige behandelingjonderoverde vochten en veroorzaakt eigenaavdige aan- vloedige ontlasting,spoedig genezen worden,
doeningen in het zenuwstelsel,zooalskoliek- maarkeertli
gtteruq,wanneerdeljderweder
pjn in deleden enverlamoingen;hetbelem- met 10Od in aanraklng komt.Alligt gaat het

' igzdeleden (Rheumamert de voediny der weefsels en doet eene dan vergezeld van pbn
sterke verm agerlng van het geheele ligehaam tismus saturninus), vooral in de kuiten en
ontstaan,w elke metden doodeindigt.Natuur- gewoonljk desnachts.Depjnen verminderen
1jk zjn de zoodanigen in de eerste plaats door uitw endige drukking en nem en soms toe
aan loodvergiftiging blootgesteld,dieveelm et door beweging.Dikwtjlsgaan zj vergezeld
100d omgaan,- vooral werklieden,die zich van spanning,hardheid Ofkramp der betrokme
tde bereidingvan loodyraeparaten,inzon- ken spieren, - voorts van een gevoelvan
derheid van loodwit, bezlg houden.Voorts matheid, van doofh6id en van verdooving
dezulken,die loodbevattende verfstoFen ver- der leden. O0k gaan zj we1 eens over t0t
bruiken,alsmede Zli,die Inet gesmolten lood verlamm ing. De loodverlammLng strekt zich
w erken,zooals lettergieters,loodsmeltersenz. somtjds uit t0t debewegings-,en somtjds
Zelfs zj,die dageljks vast metallisch l00d 00k t0t de gevoelszenuwen, en bepaalt zich
bezigen,zooal: letterzetters,worden nietzel- gewoonljk t0t enkele spieren, bjv.t0t de
den door loodvergiftiging aangetast.Menneemt strekspieren der armen, zelden t0t die der
ze wjders waar btlhen,diewaterdrinken, beenen en isverbonden met eene zamentrekdat door looden pjpen werd aangevoel-d,of king of verkromming der ledematen of der
wjnen, die met lûodsuiker zjn vervalscht. vingers en handen.Zeldzaam komen verlamOp deze wjze kan de loodvergiftiging eene mingen voor der stem werktuigen,der borstendemisc,
he ziekte worden.O0k door hetge- spieren of trilling van hetgeheele ligchaam
bruiken van loodhoudend meel, afkomstig (Tremor saturninus).Bj zware loodvergifti-
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ging worden 00k de hersenen aangedaan,ge- stogm doortrokken wordent om de lucht en
volgddoorvallendeziekte,hoofdpjn,bedwel- het 100d vochtig te houden.
mingt duizeling en onderdrukking der verHetloodwit,volgensdezehandelwjzever-

standeljke vermogens.Bj een langen duur kregen)wordtdoor uitwasschen bevrjd van
der loodvergiftiging ontstaatloodeaelteœietzich het neqtraalazjnznur 100d en doorslibben
vertoonende in verm agering en uitdrooging
van alle deelen des ligchaam s.De huidw ordt
dun,droog en vaal:slapeloosheid,zwaarmoedigheid, bloedwateren en algemeene waterzuchtvolgen,en heteinde is de dood.

vallhetm etallisch lood.VolgensdeEngelsche
methode laatmen gesm olten 100d op den b0-

Bj het behandelen van loodvcrgiftiging
ljderin de eersteplaatsaan den invloedvan
het lo0d te onttrekken.Hj moetvoor een
doelmatig diëet zorgen en vooral sljmige,
vetachtige spjzen en dranken gebruiken.In
het algemeen moethj degrootstezindeljk-

glit m et eene oplossing van loodsuiker bevochtigt en ze brengt in geslotene, maar

dient men er op bedacht te wezen,om den

dem vaneengrootenvlamovenvloejen,waarna
men de oxydatie bewerktdoor een blaastoestel,hetalzoo verkregen,;jn verdeeld 100d-

o
nderling in gemeenschay staande bakken,
waar men een stroom onzulver koolzuurdûorheen drjft.lletloodglitwordtbestendig 0mgeroerd en verandertweldra invoortrefeljk

loodwit.Veelalgemeenerevenwelis deFranheid in acht nemen, zich warm kleeden en sche m ethode.Volgens deze maaktm en door
een droog vertrek bewonen.T0t leniging der loodglitin overgehaalden houtazjntewerpen

yjn bezigemen opiumpraeparaten enolieach- eeneOplossing van basischazjnzuurl00d,hetlk men ontleedtdoorerkoolzuurdoorheen
tlye dranken,alsmede stoelqangbevorderende we
mlddelen (calomel,jalappe,rlcinus.olie,senne- te leiden. Hierdoor w ordt basisch koolzuur

bladeren e#z.), en eindeljk tegengift,vooral 100d neêrgeslagen,terwjlneutraal azjnzuur
zwavelmiddelen. Daarenboven schrjve men lood in de Oplossing bljften door behandeolieachtigeen prikkelendelavem enten voor en ling met loodglit wederin basisch azjnzuur
zwavelbaden,terwjlmen bj loodverlammin- 100d wordt omgezet.Hetkoolzuurverkrjgt
gen van den electrischen inductietoestelge- m en door het verbranden van coke's, m et
bruik kan maken.
krjtvermengd;0okbezigtmen we1koolzuur?

Loodwit (cerussa) Of basisch koolzuur- dooryisting ontstaan,ot'hetkoolzuurjdatop

l00d, eene der belangrjkste verfstoFen, sommlge plaatsen uitden aardbodem oprjst.
wordtopzeerverschillendewjzevervaardigd. Leidt men het koolzuur vervolgens in eene
Volgens de Hollandsche methode brengtmen oplossing van koolzuurnatron,dan verkrjgt
metallisch l0odinaanrakingmetazjndamyen, men dubbelkoolzuur natron, dat daarna bj
koolzuur en zuurstof,waardoorhetinbaslsch
koolzuur l0od wordt omgezet.Men bezigt in
0ns Vaderland, België en sommige Dtlitsche
fabrieken dunne looden platen, die spiraalvormig worden Opgerold zonder dat de w indingen in onderlinge aanraking komen, en
plaatst ze daarna in aarden,van binnen verglaasde potten, die gewonen, met biergist

verwarm ing zeer zuiver koolzuur levert.
Men heeft de hoedanigheid van het aldus
verkregen loodwit zoeken te verbeteren door
het te wasschen meteene Oplossing van koolzuur natron.

Omtrentanderebereidingswjzenvermelden
wj n0g het volgende: Bj het bereiden van
azjnzure alqinaarde ofazjnzuuruitloodsuivermengden azjn bevatten.Deplaten rusten ker verkrjgt men a1s btjproduct zwavelzu'
ur
op een uitsteekselvan den w and van denpot, ltlptf, dat men als verfstof niet gebruiken

zoodat zj niet onmiddelljk met den azjn in kan.Men veranderthetdaarom in Frankrjk

aanraking kom en.D e potten worden met100- door m iddelvan koolzuren amm oniak ofkoolden platen bedekt en in grooten getaleonder zuur natrium in loodwit.O0kbasiscltchloorlood
paazdenm est bedolven. Deze laatste begint kan men in loodwitveranderen,wanneermen

spoedig te gisten en door de hierbj ontwikkelde warmte verdampt de azjn en vormt
met het l00d basisch aztjnzuur100d.Hierop
werkt echter het doorde gisting vrtjwordend
koolzuur en vormt loodwit en neutraalazjnzuur l00d.Dit tastde looden plaat Op nieuw
M n, wederom basisch zoutvormend,en zo0
gaat deze werking voort,totdatna verloop
van w einige w eken eene dikke korst van
loodwitop deplaten is ontstaan.In demeeste

het (uit kcukenzout en loodglit ontstaande)
chloorloodm etw ateraanroert,doorhetm engsel koolzuur leidt en het vervolgens in een
looden ketel zoolang kookt, totdat eene gefiltreerde proef geen lood meer bevat. Men
behoet'
thetalzoo gevorm deloodw itslechtste
wasschen.
Loodwit is zuiver wit,heeft geen reuk of

smaak en lostnietop in water.Zjn zamenstel is niet altjd volkomen geljk,het befabrieken van Duitschland en in Oostenrjk staat in het algem een voor tw ee derden uit
gebruiktmenthansverwarmdekamers,waarin koolzuurlood(2PbCOs+ PbH:O2),maarhet

de looden platen over latten wprden opgehan- gehalte aan loodoxyde wisselt af tusschen
gen,en m en bedekt den bodera metrun,rtis 86,72 en 88,770/
t is algemeen erkend,
.0
. .He
enz-, waar de azjn langzaam doorheen sj- dat het Engelseh loodw it beter dektdan het
Fr
ans
che
,
maar
he
t
Hollandsche beter dan
pelt,ofmenverwarmtdenazjn in eenekuip
en leidt ook we1 koolzuur in dekamer,door die beiden.In den handel Onderseheidt men
het verbranden van coke's voortgebragt.In verschillende soorten van loodwit.W at van
Engeland bevochtigt men loodkorrels met 1 de looden platen in degedaante van Bchilfers

rdtafgekrabd,noemt men seltil
ferwit,t0t 11/:0/0azjn en werptze in houtenkisten, wû
die t0t 35OC.verwarmd en met koolzuur en loûdwit,metloodsuiker ofeenegomoplossing
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vermengd en t0t kegels ofkoeken gevormd, Goede loodzalf moet vast, maar niet broos
draagt den naam van Kremserwit.Deze soort wezen;zj moetin dehand week,maarniet
is de fjnste. Het Venetiaansa '
lnïf bestaat smeerig worden;00k mag zj bj hetsmelten
voor de helft uit zwaarspaat, - het H am- geene vreem de stofen afscheiden,en in water
burgceF
z wit bevat slechts.l/sdedeelloodwit, gelegd, dit laatste niet troebelmaken.D o0r
en het parelwit is metindigo of eene andere verloop van tjd verandert de loodzalf5 zj
verfstof eenigzins blaauw gekleurd.Dikwjls kleett niet m eer,wanneer men ze op linnen

wordtloodwitook metkoolzuurbaryt,krjt, wilstrtiken,en dereedsoplinnengesmeerde

gips ot
'aluinaarde vermengd.Zuiver loodwit bedertt n0g spoediger. M en kan ze het best
m oet.geheelenalinverdundsalpeterzuuroplos- bewaren in gewastpapierOpeenekoeleplaats.
sen,en deoplossingmoetbjtoevoegingeener om ze te gebrtliken!verwarmtmen eenbreed
overvloedigehoeveelheidkalilooggeenneêrslag mes boven eene splrituslamp, drukt het op
onopgelostachterlaten.lneenm engselvalzl00d- de zalf, die Op hetlinnen is nedergelegd en
w it en zwaarspaatbepaaltm en dqhoeveelheid sm eert er de smeltende zelfstandigheid over
van ditlaatstedooreen gedeeltevan datmengsel heen.Groote pleistersvangenoemdezalfmaakt
te laten gloejen.Zuiverloodwitverliestdange- m en door deze te sm elten,Op linnen te giemiddeld 14,50/0aan gewigt,maareenmengsel ten, en het gesmoltene met eene iineaaler

met %de zwaarspaat omstreeks 50/0,en een over heen te strjken.
m engsel m et de helft zwaarspaatruim 100
/O. D o0r toevoeging van versehillende zelfstanZuiver loodwit lost volkom en op in verdund digheden bereidtm en van loodzalfonderscheikaliloog. Hoewelhet niet oplost in water,is
het toch zeer vergiftig,en de arbeidersin de

fabrieken hebbenweleerdaarvan veelteljden

dene andere zalven)zooalsEmplastrum Jif/llryyri cpzzf.ppdffvpl (24 deelen loodzalf, 3 gele
w as, 2 ammoniak, 2 galbanum en 2 terpen-

gehad.Tegenwoordiq echter bezigtmen z00- tjn),
veelmogeljkwerlktulgen,om hetinademenvan

m et lo0d bezwangerde zelfstandighedenteverhinderen. Men zoekt 00k reeds het droogen

te vermjden door het vochtige loodwitmet
olie te kneden,waarbj hetalzjnwaterver-

liesten aanstonds gestshikt is om als verfstof
gebruikt te worden (Oliewit).O0k gedroogd
loodwit Tvordtnaet water weder toteen zach-

ten brj gewreven en dezemetvernisgekneed.

E.e
sc,pzicf'
llvl (72 loodzalf,12gele

was,6 zeeppoeder en 1kamfer),- E.GalItxzli eroeatwn (24 loodzalf, 8 gele was,24
galbanum,6 terpentjn en 1crocuspoeder),en E. t:t
sâ,
tzdq
Wrîlzzl (4- 6 loodzalf en 1 c010phonium)?benevensvele andere zalven.
Loof ls de naam , dien men gewoonljk
geeft aan bladeren, doch 00k welaan bladeren en stengelsgezamenljk.Voor zooverloof
dezelfde beteekenis heeft a1sblad,verwjzen
wj naar datartikel.Kruidkundigen verstaan
onder den kunstterm 10(?
f (f1'
ons)deblad-en
stengeldeelen van cryptogam ische planten,
bjv.aan de bladeren van Varensen aan de

Olieverf van loodwit wordt langzamerhand
geel. De werking van licht en lucht is gedurende het droogen der verfvolstrektnoodig
t0t behotld der witte kleur. Intusschen kan
men het geelworden voorkomen door toevoe- stenqel
vormen van Varens en Paardestaart-

ging van eeneaanmerkeljkehoeveelheid terpentjnolie, terwjl o0k de loodwitverwen,
bereid met eene Oplossing van hars(bjv.dammarhars)in terpentjn ofvan sandarak inwjngeest,zeerwitbljven,vooralwanneerzjmet
een loodvrj lak wordengedekt.Zwavelwaterstof kleurt hetloodwitaanstonds zwart.7WJnard heeftvoorgesteld,deschilderjen in olieverf, daardoor zw artgew orden,te herstellen
door ze te behandelen m et waterstofsuperoxyde,daardezeverbindinghetzwartezwavel100d in witloodsulphaatom zet.Loodwitdient
0ok t0thetbereiden vanzalven,kleetl iddels,
vernisen menie.Te voren w erd hetook in de

achtlgen.Levermossen,waarbj men bladeren

en stengelsnietonderscheiden kan,zjn loKcc/zfù: levermossen,in tegenstelling van de
bebladerde.Hetligchaam derkorstm ossen noem t

men in hetLatjn tltall'
tts,doch in hetNederlandsch desgeljksloo
f
Loog heeft eigenljk de beteekenis van
oplossiny. Is een ligchaam in w ater opgelost,

dan bljft dit laatste helder en men kan er
door iltratie niets uit afscheiden. Uitloogen
heeft daarentegen de beteekenis van uLttrekken. Voorheen gaf men den naam van l00g
vooral aan Oplossiugen van keukenzout, en

het zout, bj uitdamping achterbljvende,

papierfabrieken gebruikt, maar is er thans heette men loogzout.In hetalgem een noemde
nagenoeg geheel verdrongen door het blanc m en Oplossingen van koolzure alkaliën loogen,
#a: (kunstmatig bereid zwavelzuurbaryt).In en de zouten zelvenloogzouten.Laterheeftmen
0ns Vaderland bestaan onderscheidene 100d- dien naam 00k toegekend aan de w aterige

wittàbrieken,bjv.teAmsterdamjRotterdam

oplossing van bjtende alkaliën,zoodatmen

spreekt van potaschloog. Voorts bezigt men
E. den naam van moederloog voorde achterbljplumbi s. diachylon qimplex)j een pharma- vende oplossing, waaruitzich een zoutheetl
ceutisch praeparaat, w ordt verkregen door afgezet.

enZ
foodzalf (Emplastrum Lithargyri,

een aauhoudend kokenvanbjelkaârgevoegde
Loogkruid (Salsola L.jisde naam van
geljke deelen oljvenolie,vetenloodglit(lo0d- een plantengeslacht uit de familie der Chenopodi
aceën. H et onderscheidt zich door een
oxyde)meteen weinig water.Hetloodgxyde
ontleedt de vetten in glycerine en vetztlren
en verbindt zich met deze laatsten. H et is
dus eene verzeeping en de loodzalfeen m engse1 van stearine-,palmitine-enoleïnezuur100d.

s-bladig bloem dek,dat Op den rug overdwars
kielvormig of van een aanhangsel voorzien
is,door 5 op den voet van het bloemdek in-

geplante meeldraden,dooreene neêrgedrukte,
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vliezige blaasvrucht en zaad meteenespiraal- O0k in aether,reagéren zlur,vormen onkrisvormige kiem.Yan de soorten noemen wj: talliseerbare zouten en leveren met onderprikkend0t
'.
s5k:4#looykrnid(S.KaliL.),inonze scheidene metaalzouten neêrslagen van ver-

duinen enookOplossezandgrondengroejende, sehillende kletlren.Zj geven aan jzeroxydeeeneéénjarige,sterk vertakteplantterhoogte zouten eene donkerblaauw e ofgroene kleurj
van 3 Ned.palm ,metwjd-uitstaandetakken, doen alkaloïden neêrslaan, alsmede eiwit en
smalle, priemvorm ige bladeren en okselstan- 1jm ,en veranderen dedierljkehuidin leder.

d
ipe bloemen, en S.SodaZ.,die in het Intussehen m oet men 2 groepen van planzulden van Europa en in het noorden van tenzuren onderscheiden, de physiologischej
Afrika voorkomt. Uit laatstgenoemde en S. in den bast en in andere plantendeelen aannativa L. alsmede uit andere strandplanten wezig, en de reeds vermelde pathologische

verkrjgt men doorverbranding deonzuivere in de gal-appels.De neêrslag van ljm ,door
ru
w ms
aart
van
tenjs
gewnaeamd
sod
:aa,fko
ig isde
uitbe
Sspa
eoor
. t,barilla laatstganoem d looizuur veroorzaakt,gaatligt
t0tbedert'over,terwjlde neêrslag van php
siologischelooizurenzichnietontbindt.Daarom
L ook ,zie Allium.
Look zonder Look (Sisymbrium Alliaria gevelz alleen physiologische looizuren goed
Seop.,Erysimum Alliaria L.)isdenaam van leder. ln alkalisehe Oplossingen worden de
eene bj onsalgemeen,aan heggen en Opr
t
be- looizuren in de lutllltgekleurdonderopneming
schaduwde plaats:n voorkomendeplant.Zj is van zuurstof. W orden zj gekookt metvertweejarig, bloeit van April t0t Junj en be- dunde zuren Of alkaliën, dan splitsen vele
hoort vaak op bouwlanden en in tuinen t0t zieh in suiker en een zuurtbj pathologisch
delastigyonkruiden.Zjiseenlidvandetàmilie looizuurisditgalluszuur)o1'inamorphebruine
der Krulsbloem igen en Onderscheidtzich door zelfstandigheden. Bj drooge destillatie geeft

een langen,penvormigen,witten wortel door het pathologisoh looizuur pyrogallol en
een stengelterhooj'te van 3 t0t9Ned.palm, koolzuur, en hetphysiologisch brandig katevan boven een welnig vertakt,doortameljk chine. M et smeltend kalihydraat levert het
groote, Onverdeelde bladeren,van w elke de eerste desgeljks pyrogallolj - hetlaatste
onderste niervormig, grot'gekarteld, de b0- meestalprotokatee,
hinezuurenazjnzuur.Onder
venste hartvormig eirond en scherp getand de looizuxen is vooral het gal,appellooounr
zjn.De kleine witte bloemen zjn aan den merkwaardig, in de apotheek bekend onder
stengeltop t0teen tuilvereenigd,derolronde den naam van aeid'
um Jcpécfzzzl.Hetbevindt
haauwen hebben eene atbtaande rigting,ende zich in de gal-appels der eiken-en rhus-soor-

langwerpige zaden zjn Overlangs gestreept. ten (van 33 t0t 650/0).Om ze teverkrjgen
H et versche kruid riektnaar knoiook, en te laat men poeder van gal-appels trekken op
voren w erden kruid en zaad in de genees- een mengsel van 30 maatdeelen aether (met
kunde gebruikt.
0,728 soorteljk gewigt),5maatdeelen gedeLooi
ze
ure
Vormen stilleerd(ammoniakvrj)wateren2maatdeelen
Looij
rijn,zie Leder.
wjngeest. Men schudthetgeel,stroopachtig
(tannine) oflooistfen
eene groep van zelfstandigheden, zam enge- aftreksel één- oftweemaalom metdedubbele

Bteld uit koolstof,waterstof en zuurstof.Zj
zjn in hetplantenrjk sterkverspreidenvoor
het leven derplanten van groot belang.Men
vindt ze vooral in houten in overbljvende
kruiden, zelden in êénlarige planten, meer
bj de tweezaadlobbige, dan bj de ée'nzaadlobbige en bedekt-bloejende.Rjk aan looizuren zjn vooral de Rosaceën,Cupuliferen,
Leguminosen en Ericeën, terw'
dlmen ze bj

Solaneën en Oleaceën sleehts in geringe hoeveelheid aautreft. Er is geen plantendeelof
plantenw eetbel,hetwelk in de eene ot'andere
plantnietvan looizuur voorzien is,m aarmen
ontdekt het vooralin zulkew eefsels,diezich
door groote w erkzaam heid onderscheiden.In
de schors en hethoutverminderten verm eer.
dert de hoeveelheid looizuur in den l0op van

maathoeveelheid aether(0m vet,harsenkleurstof te verwjderen), laat een en andergoed
bezinken, waarbj deaethorzich wederscheidt

van de looiztluroplossing, en verdamptdeze
laatste in een waterbad totdat alle vochtverdwenen is.Hetpraeparaatvorm teen am orphj
lichtgeelpoeder zonder geur,zeer zam entrekkend van smaak,ligtoplossend in w ater en

in 3 t0t 4 deelen wjngeest)minder goed in

alkohol,enternaauwernoodinzuiverenaether,
in aetherische en vette oliën,benzolen zwa-

velkoolstof. Door dierljke vliezen,ljm ,zet-

m eeloplossingen,eiwit,dem eeste alkaloïden,
phosphorzuur, arsenikzuur, alkalizouten en
de oxydezouten der zware metalen w ordthet

galluslûoizuurneêrgeslagen,- doorjzeroxydezout wordt het donkerblaauw. Het vormt

hetJaar.Hetvleeschvanonrjpevruchtenbevat amorphe zouten,wieralkaliënoplosbaarzjn
veel looistof, en deze verdwjnt naarmate in water.Dûorgiststoâbn,verdunde zuren en
het suikergehalte toeneemt.Doorgaans wisse1en lopizuur en zetmeelelkanderaf.O0k staat
de looistof in verband met vele plantaardige
kleurstoFen.De grootste hoeveelheid looizuur
vindtm en steeds in de schors,de vruchtschalen en de zaden,en vooralin sommigezieke-

alkaliën kan men het ontbinden in galluszuur

en stliker,en deze ûntleding heeftbjv.plaats,

wanneer men poedervan gal-appels metwater

omroert en geruimen tjd laat staan.Het
smeltbj eenewarmtevan 210t0t2150C.en

levert koolzuur, een sublimaat van pyrogal-

ljke vormingen, bjv.in de gal-appels.De 1O1 en een achterbljfsel van galhuminelooizuren zjn meestalamorph,zonderreuk, zuur.D eoplossingredueeertvelemetaalzouten.
hebben een zamentrekkenden smaak ,lossen H et pharm aceutisch praeparaat is geene zuigemakkeljk op in wateren in alkohol,vele vere scheikundige verbinding)maarbezitnog
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kleine hoeveelheden ell
arzuur,galluszuuren
suiker. M en kan daarult eene verbinding
afscheiden, welke bj eene behandeling met
zuren geene suikermeerlevert,maar geheel
en alin galluszuur overgaat en uitdeze 00k
w eder kan te voorschjn gebragtworden-.
Deze

deze aangelegenheid nadenken. Immers door

dehoogeredagloonenklimtdeprjsdervoortbrengselen, daar hooger dagloon de voortbrengingskosten vermeerdert?en de werkman

zou hierdoor in Let dageljksch leven verliezen,wathj doorhoogerdagloongewonnen
verbinding is het digalluszuur (C)4HI:O:), had.Voorts kan dewetdenjverheidsonderhetwelk min ofmeer zuivere tannine vormt. nem ers niet noodzaken,om grooter getalar-

In degal-appelsschjntdaarentegenoorspron- beidersin dienstteneman dan zj verkiezen,
keljk eenzeerontleedbaarglycosidevan dit en eene vaststelling der dagloonen door het
digalluszuur (C:7lI:cO,7) aanwezig te zjn, Staatsgezag z0u alligt ten gevolge hebben,
hetwelk zich grootendeels ook n0g in detan- dat vele w erklieden w erden weggezonden,
nine bevindt, van wier Ontleding de suiker die niet t0t de bekwaamsten behooren en
afkomstig is,diemen bjdebehandelingvan zich met geringer dagloon zouden hebben te
tannine met zuren aantreft. Men gebruikt vreden gesteld.
tannine als een zeer zamentrekkend middel
Laten wj niet vergeten,dat deloopende

bj hevigebloedvloejingen,sljmvloeden,buik- prjg van den arbeid bepaald wordtdoorde
100p,Overvloedige uitwaseming,maagziekten, hoeveelheid,welke tegen zekeren prjswordt
chronischeverkoudheden,kinklloest,diabetes, aangeboden,- alsmede dat een dagloon van
albuminerie enz.,- voorts t0tzuivering van eene zekere s0m gelds niet altjd dezelfde

drinkwater,t0thetklaren vanbieren wjn, waardeheeft.Dezelaatstetochisafhankeljk
t0tbereiding van inkt,bj deverwerj en bj van de hoeveelheid andere zaken - vooral
de photographie. Naast dit looizuur is het dageljksche benoodigdheden - , welke men
eikensoltqrslooizw'
ur het merkwaardigst. Men daartegen verruilen l
tan.Eeuwengeleden zjn
verkrjgthetdoorhetafkokenvaneikenschors, in 0nsVaderland tjdengeweest,waarinbjv.
waarna men uithetvocht hetzuurmetl00d- een twintigste gedeelte van het tegenwoordig
azjn doet neêrslaan en den uitgewasschen dagloon een ltoog Jppl was,omdat men daarneérslag met zwavelwaterstof vermengt.Het voor meer dan tw intigm aal zooveel brood,
vorm t eene amorphe, gele m assa, kleurt vleesch enz.k0n inruilen dan voorhettegenjzerchloride donkerblaauw en levert, met woordig dagloon.
Zuren gekookt, suiker en am orph eikenrood.
Eene onbetwistbare zekerheid is het,dat
Loon (Het)Van den werkman isde ver- al wat de voortbrengselen duurder maakt,

koopsprjs van zjn arbeid - eigenljk van
't geen hj door zjn arbeid voortbrengt gedurende een bepaalden tjd,bjv.jaar-of
weekloon bj dienstboden,dagloon bj daglooners enz. Die verkoopprjs wordt,geljk de
prjzen in hetalgemeen,bepaalddoorvraag
en aanbod, waarbj natuurljk de aard van

de dagloonen doet dalen. Hun hooge prjs

is oorzaak van mindernavraag,van minder
voortbrenging en dus van mlnder behoefte

aan werklieden.Die hooge prjsmaakt!dat

0ok de werklieden minder welvaartgenleten
en om te bestaan meer arbeid moeten verrigten, zich hiertoe aanmelden en door dit
het werk en de bekwaam heid van den w erk- grooter aanbod zelven tot de daling der dagznan,alzoo de w aarde van den door hena ge- loonen medewerken.
leverden arbeid,benevens de hieraan bestede
W j zien alzoo, dat het wegruimen van
tjdzeerinaanmerking komen.Dewerkgever alle hinderpalen der voortbrenging glmstig

is daarbj doorgaans in gunstiger toestand' werktop hetklimmen derdagloonen.terwjl
dan de werkvrager; immers eerstgenoemde

kan dikwjls, wanneer de gevraagde prjs
hem te hoog voorkomt,op goedkooper diensten wachten,terwjllaatstgemeldeveelalvan
zjn 100n moet leven en dus het verrigten
van arbeid nietkanuitstellen,zoodathjzich
wel eens aan niet zeer aannemeljke voorwaarden moet onderwerpen.Zjn de loonen

alle maatregelen, die de voortbrenging belemmeren, daarop een ongunstigen invloed
hebben. Ongunstig werken alzoo: bescher-

mende regten,zware belastinqen met daarmede verbondene lastige form allteitenjO0rlog,
onderhoud van legers,onm atigheid en bedeelingq - gunstig daarentegen:machines,ma-

tigheid,spaarbanken! onderwjs,regtszeker-

laag,dan wordtde gesteldheid van den w erk- heid,goede vervoerm lddelen, lage renten en
man nog ongunstiger,omdathj in zoodanig kapitaalvorming.
geval niet kan sparen en zich dus00k niet
Vraagtmen nu,watdewerkman doen kan
aan eene werkstaking kan wagen.Daarenbo- om zjn toestand te verbeteren? Hj kan de
ven heefteenongehuwdwerkman gewoonljk plaatsen opzoeken, waar de dagloonen beop verre na nietzooveelnoodig om te leven trekkeljk het hoogst zjn, - hj kan een
a1s een gehuwd werkman,zoodatdeze laatste tweede handwerk aanleeren, en vooral door

gebrek moet ljden, waardewerkgevereen onderwjs en oefening zjne kennisen vaargenoegzaam aantalongehuwden bekomen kan, digheid vermeerderen, terwjlhj door jver,
die zich met hetvoldoende l00n ter bekosti- m atigheid en goed gedrag de waarde van

ging van hetdageljksch brood vergenoegen.

zjn arbeid in het 00g van elken verstandi-

M en heelà w e1eensbew eerd,dat de Staat gen werkgever zal doen toenemen. lmm ers
het bedrag der dagloonen bepaien moest,om naarm ate die waarde grooteris,za1dew erk-

alzootegen hetgebrek ljden van denwerken- gever er meergereedeljk t0e besluiten,om
den stand te waken.Dit is echter eene onge- den arbeid van zjn werkman naar eisch te
rjmdheid,
'.zooals bljkt, wanneer wj over beloonen, zonder dat deze tot werkstaking
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en dergeljke treurige hulpmiddelen zjne toevlugt za1behoeven te nemen.
De njd derdaglooners tegen hunne werkgevers wordt dikwjls opgewektdoorde gedachte, dat zj door hun arbeid,met een
betrekkeljk gering dagloon betaald,aan de

voorwerpen eene hooge waarde bezorgen,
diede werkgeversals enormewinstin denzak

kunnen steken.Zjverliezendaarbjevenweluit

het 0og, datde w erkgevers welligtm et veel

moeiteen hoofdbreken de bepaaldewjzevan

1;7

penningkunde enz.'' een werk,hetwelk z00

grooten bjvalvond,dathj hetin 1734 aanmerkeljk uitgebreid op nieuw k0n terperse
leggen,- en in 1734desgeljkszjne:,AlOude Hollandsche Historie enz.(2 dln)''.In
1743 volgde zjne: pBeknopte verhandeling
van dekerk-enjaarmarkten,mitsgadersvan
dekermissen inHolland''
,- en in 1744zjne:
chrjving der aloude regéringswjze van
pBes
Holland (5 d1n)''.ln 1745 gaf hj op eene
kostbarewjzedeberuchte:,:ltjmkronpk van
Klaas Koljn''in het licht, en in 1748verscheen zjn:rllistorisch bewjs,dathetgraaf-

productie hebben bedacht en uitgevonden,
welke hun die voordeelen Oplevert, - dat
voorts de werkgevers het kapitaal m oesten sehap van Holland sederthetbegin derleenen

leveren voorhunne zaak,en datzjditmoes- t0t den afgezworen Philips I.Itoe altjd een

ten wagen aan al de kansen en wisselval- leen des Duytschen Rjksgeweestisenz.(3

ligheden,aan aldemededinging en prjsver- dln)''.Hj overleed den 29sten Augustus1758
andering, die aan zulk eene onderneming

en heefto0k n0g onderscheidenehandschriften

verbonden zt
jn. Zj denken daarbj nietaan nagelaten.
devooxregten,dienjverheidsondernemersaan
Loop (De)ishetvoornaamstegedeelteder
den werkenden stand verschalen,en aan den draaybarevuurwapens,nameljkeenerolrondej
eerbied,dien zjaan degrootewetvanvraag hetzj van binnen gladde ot'metsehroetdraen aanbod verschuldigd zjn.
den voorziene (getrokkene) buisvan gesmeed
Intusschen hebben onderscheidene fabrie- jzer,waarin de lading gebragten Ontstoken
kanten pogingen aangewend om dien onge- wordt.De dikte neemtvan de kamer (het
pasten njd der werklieden uit den weg te onderste gedeelte) naar den tromp (het b0ruimen door hun, boven het dagloon, een venste uiteinde) allengs af, maarmoetaanzekeraandeelteverleenen in de zuiverewinst
der fabriek, - voorts door hetstichten van
zieken-en pensioenfondsen,scholen,leeszalen,
hospitalen enz.
W erklieden en werkgevers hebben elkander
noodig , en m en begint m eer en meerte ge-

me
rkeljk jenoeg bljven om de buisbestand
te doen zpn tegen de w erking van hetontploffend kruid. D e voornaam ste deelen van

den l00p zjn:De zieltwier middelljn den

naam draagtvan kaliber;zj isbj yetrokken

loopen van 3 t0t 12 trekken voorzlen,w ier

voelen,dat tusschen hen geen strjd mag be- helling afhankeljk isvan delengtevan den
staan. Daarenboven is hetzeker,dat de be- loop en van de gedaante van het projectiel;
kwaamste en jverigstewerkman niettever- de ruimte tusscllen deze trekken noemt men
geefsaanspraak zalmakenophethooqstel00n. de relden, de staartsehro6 die den loop
Loon (Gerard van), een verdlensteljk Van achtoren sluit;zj isbjachterladersdoor

Nederlandsch geschied- en penningkundige, eeneandereinriytingoverbodiggemaakt,- de
geboren te Delft den 17den Januarj 1683, Alfft0tbevestiglngderbajonet,ook weldoor
was volgenszjne verzekering een afstamme- den ltertsranyerltaak vervangen, de tromp
ling van htlt geslacht der graven van Zpt?zl, ofhetvoorstegedeelte,- hetslaysehoorsteentlee,
studeerde en promoveerde te Leuven in de hetwelk echt
erbjdenaaldgewerenontbreektj
en de riziermik.De lengte der geweerloowjsbegeerte en zette te Leiden zjne studiën
voort,alwaar htjin 1705 op eene dissertatie: pen bedxaagt1 t0t 1,12 Ned. el. O0k heeft
XD e testam entis'' t0tdoetor in de beide reg- menloopenvoorbuksen,karabjnenenpistolen.

ten bevorderd werd. In 1730 volbragt hj
Men vervaardigt loopen van dunne jzeren
eene reis door Frankrjk en deed te Brussel platen, die aan elkander geweld, om 00n
c
yl
inder gevouwen en op een daartoe ingerigt
zjne geslachtsljst dooreen heraut van wapenen bekrachtigen, Reeds had hj in 1711 een aanbeeld gesmeed worden.Daarna worden zj

zeer middelmatig treurspel:rl3lautianus''ge- op kaliber geboord,van binnen regtgemaakt
leverd en n0g vroeger hetvoornemen Opgevat (gedresseerd?,geslepenenopbehoorljkelengte
Om in een groot werk de Vaderlandsche pen- afgesneden, eindeljk alot'llietvantrekken
ningen te boschrjven van het begin der regé- voorzien,beproefd en gem erkt.

ring van Philips 11 tOt aan zjn eigen tjd. Loop ,zie Buikloop.
onderscheidene anderen waren hem reeds
Loopbrug noemt men eene brug van
voorgegaan, en hj werd in zjn arbeid op ruw hout ot'afbraak,die,hoogsteenvoudig
eene belanglooze wjze geholpen door den van zamenstel, Over w ateren van geringe
bekwamen liefhebber van penningen te Am- breedte geslagen wordt.In den 00rl0g,bj
sterdam j Andries Scltoemaker. ln 1723 ver- het voortrukken van troepen, komen zulke

scheen het eerstedeelvan zjnebelanrrjke: bruggen dikwjls te pas.Doorboomstammen
XBeschrjving der Nederlandsche Historleyen- o? doelmatige wjzemetdwarsliggersteverningen'' en m et het 4de deel werd 3 Jaar blnden ka'n spoedig eenegeschikte loopbrug
later het werk gesloten,waarin 3000 pennin- gemaakt Tvorden V00r voetvolk. Legt men
gen keurig atkebeeld en boetjend beschreven daarop horden en bedektnaen deze metaarde,

zjn.In 1732verscheen daarvaneeneFransche dan is ztjOok alspoedig in staatom paardevertaling in 5 deelen. Voorts leverde hj in volk en ligte voertuigen te dragen.Men heeft
1717 zjne: ptnleiding t0t de hedendaagsche vele soorten van loopbruggen,en m en vindt
K.
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ze in de handleidingen t0t de Versterkings- geven. De bedreigingen van eene bende valkunst beschreven.
sche munters,die hem aan hun belang zochten te verbinden, noodzaakten hem om de
Loopgraaf,zie Belegering.

Loopkever (Carabus).Onderde Roofke- vlugtte nemen naarHelmstedt,waarhj een
vers, die zich hoofdzakeljk met dierljke vriend vond in den hoogleeraarRöberlin.Op
zelfstandigheden voeden, onderscheidt zich aanradenvan dezen ging hjnaarMagdeburg,
vooral de familie der L oopkevers, die een alwaarhj in 1756graveurwerdaandeMunt,
groot aantal geslachten en soorten bevat. en toen deze laatste ophield te bestaan,verDaartoebehooren sterke,behendige,langwer- trok hj meteen gering wachtgeld naarBer-

p
igekeversmeteenmetaalqlans,mets-ledige ljn.Hier verkreeg hj later welwederden
pooten,met dekschilden,dle zich t0t aan de
puntvan hetachterljfuitstrekken)metdraadvormige sprieten en tangvorm ige m onddeelen,
waaraandraadvormigetasterszjnvastgehecht.
De larven (fg.1)zjn naakt,lang,methoorn-

W
(Fig.1.)
achtige schilden bedekt en van lange pooten

en Bterke monddeelen voorzien.Zj wonen

Ineestal ill gaten in den grond, leven van

den roofen bjten vinnig van zich af.W anneer men de kevers aanvat,vloeit een kwaljkriekend brt
lin sapuithunmond en hunne
achterste opening.- De meest-bekende soort

is de gowdloopkevr (C.auratus,;g.2),00k
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onder andere namen bekend.Hj heefteene
prachtige goudgroene kleur en zwarte pooten
en bewjstin tuinen en akkersgrootediensten
door hetverslinden van rupsen,kevers,w ormen en slakken, - vooral is hj een geslagen vjand van meikevers en sprinkhanen,
die hj van achteren aangrjpt,waarna hj de
ingew anden uithun ligchaam haalt.

Loos (Daniël Friedrich),een uitstekend

Duitsch stempelsnjder,geboren te Altenburg
in Saksen den 15denJanuarj 1735,kwam als
ouderlooze knaap in de leerbj den hofgraveur Dtieler te Altenburg, die hem echter
terugzetteuitvrees,datdebegaafdejongeling
hem zou overtreFen.Loosvertrok derhalveop

l6jarigen leeftjd naarLeipzig,waarhjzich
oefende onder de leiding van Iuudwi
dra
-q.W el

kwam zjne bekwaamheid aan den dag,en

het bestuur der Muntdeed hem hetvoorstel,

om in plaats van zjn leermeesterde betrekking van stempelsnjder bj de Muntte aanvaarden. Hj sloeg het echter van de hand,
tenzj o0k Izadwkq zjnambtbehouden mogt.
Deze voorwaarde w erd ingewilligd,doch het
uitbarsten van denZevenlarigen Oorlogmaakte

postvan stempelsnjder,maarbleefniettemin
in bekrompentoestand,totdatzjnebekwaamheid in de werktuigkunde hem betere hulpbronnen opende. Eenige fabrikanten te Ber-

1jnwenschtendeFranschelintennatemaken,
en Loos vervaardigde daartoe eene machine,
die veel beter werk leverde,dan uit Frank-

rjk werd ingevoerd.Hierdoor verschaftehj
zich de geldmiddelen, die hem in staat steb
den, om zich bj het snjden van stempels
voor medailles te bepalen.Met uitstekend gevolg wjddehj zich aan deze kunst.In 1787
werd hj lid van den senaat der Académie
van Kunsten, en overleed den lsten October
1819.Zjnemedailleszjn warekunstgewrochten.- Zjn zoon Gottfried WerzlAczrt
fLoos,
geboren te Berljn den 6den Augustus1774,
was van 1806t0t1812muntmeesterin zjne
geboorteplaats en overleed aldaar als muntraad en waardjngeneraal den 29sten Julj
1843.
ma
akteBehhal
j ve
zichdoor onderscheidenemedailles
bekend door de geschriften:
DBeitrëge zur Kenntnisz der im Handelvor-

kommenden G0ld-und Silbermiinzen (1821)''
,
ung einselnerAufs:tze iiberGegenpsamml
st:nde des Miinzwesensund der Miinzkunde
-

(1822,3 stukkenl''
,- en ,DieKunstfalsche
Mi
inzen zuerkennen (1828)''.
Loosjes.Onderdezennaam vermeldenwj:
Adrlaan .
fmo.
l/e.
ç,geboren te W est-zaandam
den 15den April 1689. Hj volbragt in 1703
metCornelisG/dùerfdz.Zorgdraager,eenvriend
zjns vaders, eene reis naar Groenland,bepaalde zich daarna bj dehoutzagerj,maar
leqdezich tevensmetgroûten jvert0eopde
wls- en sterrekunde, de aardrjkskunde en
geschiedenis en inzonderheid oy de godgeleerdheid, zoodat hj weldra zleh belasten
kon m et het vervullen van predikbeurten in
de Doopsgezinde gemeente zjner geboorteplaats.Eerstdaarna begon hj metdebeoefening der oude talen en verkreeg weldra eene
voldoende kennis van het Latjnt Grieksch
en Hebreeuwsch,terwjl hj tevenshet aanleeren van Franseh, Engelsch en Duitsch
niet verzuimde.In 1745 werd hj op eene
Jaarwedde van 800 gulden belast met de
halve predikdienst en wjdde zich toen uitsluitend aan zjn leeraarsambt.W egenszjne
uitgebreidekennisen zjne schranderheldwas
hj de vraagbaak van velen.Hj overleed den
zosten Maart 1767.Men vindt bjdragen van
zjne hand in de:rGodgeleerdeVermaakljkheden'' van M amten scAtwezl. M et dezen en
Jan 2 o.t
?.
gd leverde hj eene vertaling der wer-

weldra een einde aan alle werkzaam leden in ken van I'larins Jpd@Al,
:. Voorts vervaarde Muntte Leipzig.Loos trok naarGöttingen di
qde hj kaarten voor de:rverklaring des
met het plan om zich n=r Engeland te be- BjbelsvandeEngelscheGodgeleerden(1740)'',

LOOSJES.
benevens een: xKortbegrip derHeilige Aardrjksbeschrjving3,.In de pvaderlandsche Letteroefeningen''plaatste hj eene:gBeschrjving
der uitgestrektheid van Palaestina'' - en

schreefeindeljk zjnhoofdwerk:sBeschrjving
van de Zaanlandsche dorpen enz'' doorzjn
zoon Petrns in 1794,dusnazjn overljden,

in hetlicht gegeven.
P etrws .& pd,#.
:,jongstezoonvan den voor-

hj vervolgenste Ilaarlenadreefvan 1782 t0t
aan zjn overljden. Tevens besteedde hj al
zjn vrjen tjd aan letterkundigen arbeid,en
met verbazing staren wj op de lange reeks
van oorspronkeljkewerken,doorhem gedurende een 40-taljaren voortgebragt.Hj was
voortseen tlverig voorstandervan dePatriotten en begroettemetbljdschapdeomwenteling
van 1795, ofschoon hj zich eerlang in zjn

gaande. llj werd geboren teW est-zaandam vertrouw en op de edelm oedigheid der Franden zosten November 1735,Ontving van zjn schen zag teleurgesteld.Steedsbewaardehj
ouderenbroederCornelisonderwjsinhetLatjn e hter eene bezadigde kalm te. Tot 1id van
en Griekhch, bezocht in 1754 de kweekschool het Gewesteljk Bestt
lur van Holland geroe-

voorDoopsgezinde predikanten teAmsterdam, pen,deedhj aan hethoofdeenerpl
egtiqebewerd in 1759 predikant aan den Hoorn op zending uit dat ligchaam naar de Natlonale
Tessel, in 1762 te Monnikendam en daarna Vergadering in 1797 eenemanneljkeen welte Haarlem ,waar hj bjnaeenehalve eeuw sprekende voordragt,die in hetmvervolg op
als leeraar w erkzaam was en den 12denJanu- de Vaderlandsche Historie van W agenaar

arj 1813 overleed.Behalve talrjke opstellen (d1 XXXVIII b1. 26 v.v.)''is opgeteekend.
in tjdschriften leverde hj vele vertalingen, Nadathj erdewaardigheidvan voorzitterop
zooals: rllistorische zamenspraken over de lofeljke wjze had bekleed,keerde hj t0t
noodzakeljkheid van de godsdienst in het hetambteloosleventerug.M etrepublikeinschen
huweljk (uithetEngelsch,1766,2dln)'',- geestbezield,sloeg hjInetverontwaardiging
XDe beschouwingen van de werken dernatuur het plan van N apoleon gade, om 0ns een

(naar Ray, 1768)'',- pNavolging van de Koning Op te dringen;zelfs verspreidde hj
Algemeene MTaereldgeschiedenis van den abt met 0.deA'
bzzw en A.vander '
cïlfùezleen

Millot(1776- 1778,10 dln)'', rRobertson's verzoekschrift onder hetvolk,Om door m id-

geschiedenis van Amerika (1778,4 dln;5de del der vertegenwoordiging het dreigend gedl 1801)'' rReize naar de Ilsbergen van vaar afte wenden.Metdegrootstebljdschap
SavoyedoorBourrit(1778)'',- zRobertson's vernam hjdan0okdebevrjdingvanNederland
geschiedenisvan Schotland (1779)''y- pW at- in 1813.llj waswjdersoprigteren bestuurson'
sbrieventerverdedigingvandeChristeljke der van het Haarlem sche D epartement der
godsdienst (1779)''. - rllet onderscheidend Maatschappj totNutvan'tAlgemeenenmedekenmerk derUhristeljkeopenbaring,metzil- diredeurvanTeyler'sGodgeleèrdQenootschap,
ver bekroond dqor Teyler's Genootschap, terwjlhj tevens in Onderscheideneanderebewaarvan hj in 1781 medebestut
lrderen ver- trekkingen werkzaam was. Hj overleed den
volgens secretarisYverd,-- )1Fordyce's Vriend lzden Januarj 1818. Van zjne geschriften
derJonge heeren (1780,3 dlnl'' Brieven vermelden wj:p'
Ftora Harlemie'
aofljstder
van John Aloore (1780--1782)'')-- een groot planten rondom Haarlem (1T79)'' - rMenalgedeelte van rRobertson's geschiedenis van kas in 12 boeken (1780)'', - rDe VaderOud-Griekenland (3 dln)''
j- eenebewerking landsche Zeeheld, in 3 boeken (1781)''
?van rcerisier, 'l'ableau de l'histoire des Pro- 9St. Eustatius genomen en hernomen,ln 5

vinces Unies (1781-1787)'', pGewtklet00- boeken (1782)7:
,- qGedenkzuiltergelegen-

neelstukken''van missM ore,

pW jsgeerige heidvandevrjverklarlngvanAmerika(1782)'',
pMi
nnezangen en jeugdigegedichten(1783q
(2 d111)17
XCoxe's beschot
lwing der maat- 2de druk 1790)''
, - PM. A. de Ruyter, in
schappj en zeden in Polen,Rusland,Zweden 10boeken (1785)'',- onderscheidenetooneelen treurspelen, - rloseph, in 6 zangen
en Denemarken (1790- 1791, 9 d1n)'',
XBenyowsky's gedenkschritten en l'eizen (4 (1786)'/, - pcornelius de Hoofdman! in 3
d1n)'', nRobertson'sgeschiedkundig Onder. boeken (1792)'',- rBoudewjn en Ltjsle?een
zoek wegens de kennisjdie de Oudenhadden vertelling (1792)'', - pcharlotte van Bourvan Indlë (1793)''
Acerbi'
s reizen door b0n (1792)'', - rTooneeloefeningen (1790Zweden en Finl
and enz.(1804,4dln)'.enz. 1793,4 dlnl'' - pBjbelschetafereelenineen
Voorts leverde hj:rRedevoeringenvoorNeêr- dramatischen stjl (1T93)''
,- pllet Houtof
en zedekundige verhandelingen van Beattie

lands Jongelingschap (1767)''!

DLeerzame Boschgedachten (1793)''
, - rW orstelingen
derBataafschevrjheid,in 4 zangen (1798)'',
visschen (1769)'',- en zjnhoofdwerk:pverDDe Bataven (1799)'!- plletVaderland
volg op W agenur's Vaderlandsche Historie aangevallen en verlost,ln 6 zangen (1799)',
(1786-1811, 47 dln)'',eindigendemet1806, - sDirk de Bekker,treurspel (1799)''
?alsmede 3 deelen overhettjdperk van 1752 DDe tjdperken van den dag,in 4 bespleget0t 1774.
lingen (1801)'', rlohann de W itt? raadzam enspraken over eenige dleren, vogels en

Adriaan Loop'es, een zoon van den v0or-

pensionarisvan H olland,een dramatischwerk

gaande eneenzeerverdiensteljkNederlandsch (1805)':,- rzedeljkeverhalen(1805,3d1n)'',
romanschrjver en dichter.Hj werd geboren - rllollands Arkadia (1807)', rAmelia
den 13den Mei 1761 op heteiland Tessel,be- Fabricius.of Delft door buskruid verwoest,
zocht de Latjnsche school te Haarlem en treurspel(1807)'',- nllistorievanmelufvrouw
daarna het Athenaeum te Am sterdam ,maar Suzanna Bronkhorst (1807,6 d1n42dedruk
bepaalde zieh weldra bj denboekhandel,dien 1828)', - pArnold Geesteranusen Suzanna
12*
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yan Oostdjk, dramatisch bearbeid (1808)'',
ertjdperken zjnslevens
pDem an in de vi
(1809)'
/, = sDevrouw in de viertjdperken
haarslevens(1809)''- sluotgevallenvanden

ren, en was lid van verschillende letterkun-

dige genootschappen in zjne geboortestad.
Behalve vele stukjes van geringen Omvang
gaf hj in 1817 een dichtbund
.el uit onder
heere Reinoud Jan van Golstein t0t Seher- den titel:pveldslag bj W :terloo''en r'
Dichtpenzeel, eene Nederlandsche geschiedenis uit proeven'' waarin Onder andere volksllederen

het laatst der 18de eeuw (1810,4 d1n)'',

zich ook het algemeen gezolzgen: poranje-

XD e laatste zeetogt van den admiraaldeRuy- snuif
le'' bevindt. Voorts schreef hj: pzede-

ter, een gedicht in 12 boeken (1812)'7,- kundige uitspanningen (1822)''
,- pNieuwe
PParjs aan de voeten van keizerAlexander zedekundige uitspanningen (1824)'')- rGeln 1814'', - nNederlands volksverwaehting, denkschritten wegens het vierdeeeuwgetjde
dichtstuk (1814)7'
, - gllet leven van Mau- der boekdrukkunst'' - eene vertaling van
rits Ljnslager, eene Hollandsche familiege- D
La mortde Socrate''van Lamartine(1828)',
-

schiedenis van de 17de eeuw (1814,4 d1n;

en leverde eene nieuwe uitgave der: pGe-

'
3de druk 1824)'') - nllet leven van Hille- slachtsljstderzelfstandigenaamwoorden van
gonda Buisman, eene Hollandsche f:miliege- H.Pieterson (1826)':.Voortswashjgedurende
schiedenis van delideeeuw (1814,4d1n)'',- eene reeks van jaren belastmetde redae.
tie

XHetleven van RobertHellemans,eene HOl- #an de: rAlgemeene Kunst-en Letterbode''.
landsche familiegeschiedenisuithetlaatstege- Hj was lid van de Leidsche Maatschappj
deelte der 17deeeuw (1815,4d1n)'',- rMen- van Nederlandse,he Letterkunde, en Overleed
geldichten (1815,2 dln)'',- rlletleven van den 3den April 1841.
Loots (Cornelis),een uitstekend NederJohannes 'W outer Blommensteyn, eene H0llandsche familiegeschiedenis uithetbegin der landsch dichter, geboren den Gden J'
anuarj
18de eeuw (1816,4 dlnl'') rFrank van 1765, ontving eene gebreltkige opleiding en
Borselen en Jacoba van Bejeren (1816)'',- zag zich vervolgens op een llandelskantoor
rLemida en Chili of de hope der opstanding geplaatst.lletlezen vandenapalymedes''en de

Hekeldichten''van Tondelwekte zjn dichterljken aanleg en door de proeven zjner
(1817)'' - rluauwerkroon voor de Neder- dichtkunstverkreeghj toegang t0tden dichtlandsche zeehelden in den zeeslag vanAlgiers en letterminnenden kring,die zich ten huize
in 1816 (1817)',- pDevierlevensstandenvan van den dichterljken boekhandelaar P. J.
4en mensch (1816 en laterl'',- rNagelaten Uylenbroek vereenigde en waartoe 0ok Helgedichten (1820, 2 d1n)''
,- en rlletleven mers behoorde.Metdezen,laterzjn behuwd
van Constantjn'Huygens(1821)'.Dr.Jonck- broeder,sloothj eenedtlurzamevriendschap.
bloetgetuigt'van hem:pluoosjesheet'
took als Vool'
al na 1795 maakte hj zich door zjne
(1816)'' - rllulde aan Luther,bj gelegen-

heid van hetderde eeuwfeest der Hervorming

dichter zekere vermaardheid, vooralals t00- Vaderlandsche gedichten bekend,zooals dooir

neeldichter;maar zjn naam isbljven voortleven doorden roem ,dien hjzichalsrOmanschrjver had verwoxven,waarschtinljk bovenal omdat hj Vadexlandsche toestanden en
karakters schetste,bj voorkeur aan de roemrjke periodes onzer geschiedenis ontleend.
M oge nu o0k al de vindingsgave van detl
Schrjver nietgrootzjn,mogehjgeeneklim-

zjne: poverwinning der Nederlanders op
Chattam , lierzang (1799)'
/,- rDe dwingelandj, lierzang (1800)'',- pDe volkswoede,
aan de nagedachtenis van de gebroeders de
W itt (1802)'' - en rDe Batavieren ten tjde
van Cajus Julius Caesar(1805)''.Dit laatste,

eene toespeling opdeomstandiqhedenvandie

dagen,zou hem in de gevangenlsgebragthebm ende belangstelling w eten te wekken door ben,indien zulksnietdoorkoning Lodewjjk
het m alen eener treFende geschiedenis,noeh verhinderd was.Ook zjn lierzang: rDe Ho1in staat zjn onze aandàcht te boejen door landsche taal''w erkte krachtig m ede om den
levendigen ofbevalligen stjl,en zalhj daar- geest der vrjheid te doen Ontwaken.Hj 0nom 0ns, die hoogere eisohen aan den histo- derscheidde zich door rjkdom van vinding,
rischen roman hebben leeren stellen, niet stoutheid van beeldspraak, verrassende w enmeer bevredigen,toc'
h kan men nietvoorbj- ding, kracht en nadruk van voorstelling en

gepastheid van leeùspreuk en geljkenis,meerdoor Oorspronkeljkheiden gespierdheid
dan door netheid en zoetvloejendheid. Hj
was ridder der Orde van den Nederlandschen
braven Hollandschen burger, in wiens per- Leeuw ,lid van hetKoninkljk Nederlandsch
soon de goede en schoone eigenschappen, Instituut en van de Leidsche Maatschappj
Avaardoor0nsvolk rjk,magtig,geëerdenge- van Nederlandsche Letterkunde en overleed
acht geworden is,metsprekendekleurenzjn den loden October 1834. Behalve !enoemde

zien,dathj eene zekere matevan talentbezat,en welgenoegzaam Om bj Onzeeelivoudige Burgerj sympathie te wekken voor de
alledaagsche lotgevallen van een jverigen,

afgemaald.''
gedichten (m eenaantalandere,inJaarboekVineeit .fmpq
:e#.
:1 een zoon van den voor- Jes opyenomen, leverde hj: rArmoede en
rootheld,treurspelnaarv0nKotzebue(1797)',
gaande.Hj Nverd geboren in 1787teHaarlem , g
en mogt hj zjn vadernietop ztlde streven - rM elpom ene,voorgestelddoorJ.C.W attier
1799)9')- XDe vredeop hetvasteland 1803)''1
in letterkundige verdienste,hj evenaardehem (
in werkzaamheid en regtsehapenheid. Nadat - rEeawzang (1801)'/,- pBeschaving,hetge-

hj den boekhandelvan zjn vaderhad Over- luk der volkeren (1802)'' - pDe algemeene
genomen,vond hj te midden derdruktenvan vrede, gesloten te Amiens (1802)''- pBezjn bedrjf n0g tjd terbeoefening derlette- schouwing van Amsterdam (1803)'',- p'
Leö-
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ni
das in de engte van Thermopyle (1804)''
, In 1848 van hoogverraad beschllldigd,nam
nDe voor
treFeljkheid van denmensch in hj de wjk naar de Vereenigde Staten en

de beoefening der sehoone kunsten (1806)', maakte er toebereidselen om Ctlba tebevrjtouwzang ter gedachtenisviering van den vandeSpaanseheheersehappj.Den 1.9den
nl
Jacq.Kuyper (1808)'',- pNederlandsverlos- Mei1850 landdehj met600manteCardenas
sing in 1813 (1814)'', - gDichtstuk ttl1'ge- en veroverde deze plaats, doch vond bj de
legenheid van het tweede eeuwgetjde dcr Creolen geenevoldoendeOndersteuning,zoodat
Beurs van Amsterdam , m et aanteekeningen hj zi
jn plan moest laten varen.Doch reeds
(1814)'', - nNederlands verlossing, gevierd den 13den Augustus 1851 landde hj aan het
op den 29 van Lentemaand 1814(1814):'- hoof'
d van een nieuw legerbj Morilla,maar
rTer eerste verlaring van den veldslag bj werd,na eenige voorspoedige gevechten,bj
Mar
i
torena in het gebergte van R osario den
W aterloo,18Junj1816'',- pGedichten(1818,
4 dlnl'' - r'
Nieuwe gedichten (1821)'',- pDe zlsten Augustus overvallen en gevangen genomenschlievendheid (1825)'',- ,
:Bj den vrj- men,en den lsten Septemberdaaraanvolgende
w illigen heldendood van J.C.J.van Speyck

(1831)''
,- popwekkingderMogendhedenter
heirvaart naar Parjs(1831)'', mohassê op
h
et puin derCitadêlvan Antwerpen (1832)'',
en pGedachten bj hetoverlgdendpshoogeerw.heeren George Hendrik Lagers(1833)''.
Zjne dichtstukken rlluig deGroot''en pDe

te llavana m et de koord teregtgesteld.
Don, Carlos w'
1.pdopit) Lopez, president van

Paraguay,aldaargeborenin1799.Hjverkreeg
a1s advocaat en grondbezitter zoo grooten in-

vlotsd? dat hj in 1841 t0t tweeden eonstll en
in Mei 1844 voor den tjd van 10jaren t0t

president van Paraguay gekozen en in 1854
dood van Egm ond en Hoorn'' w erden m et herkozen werd,Zie vooxts onder Paraguay.

.Dt
goud en zilver bekroond,en ztln roogstlied
?zlJoaqnin.
rt
xrit
lLopez,ministerinSpanje.
aan St.Jacob''isin hetLatjn overgebragt. l'
Ij werd geboren te Vlllena in deprovineie
'ante den 15den Augtlstl
zs 1802, wjdde
ZjnerNagelaten gedichten (185G,2dlnl''zjn Alit
in het litsht gegeven door Tollens en M . C. zit'h op dflhoogeschoolvan San Fulgenc,io te
TGn H all.
Mure,
ia aan de studie der wtlsbegeerte,daarna

Looz en Corsw arem is de naam van

te Orihuela aan die der regtsgeleerdheid en

een 0ud grafeljk ,daarna vorsteltjk en einde- vestigde zilth als advocaatte M adrid.Toelzin
ljk hertogel
gk geslaeht, welks stamvader 1820 de constitutie hersteld werd,nam hj
Royier in eene Oirkonde van keizer 0//0 van aan de hierlnede verbondene volksbeweging
944 vermeld w ordt.H et stamtafvan de gra- zoo levendig deel,dathtjin 1822?bj hare
ven ran ./fez/w offznezl. In 1107 verdeelde zich

vernietiying, de vlugt moestnemen.Na een
ditgeslachtin ; ljnen,van welkeallcendie tweejarlg vtxrtoef te Montpellier Ontvipg hj
van Corswarem thans n0g in België bloeit. verlofOm terugtekeeren,waarnahj in zjne
Aan haar lloofd bevindtzich KarlFrqz?z TIG/- geboûrteplaatsa1spleitbezorgerOptrad.In 1834,
kelm Fertlzàtzlzt/,geboren den 9den Maart1804. bj het zamf,
nroepen der Cortesvan deproLope de V ega, zie Veya.

vine,
ieAlicantet0tprocuratorbenoemd,plaatste

Lopez.Onderdezen naam vermeldenwj: hj zich aan htt hoof; derpartj,welkede
N aveisso Lopez, een voûrveehter der onaf- grenzen der staatkundigevrjheid tratt
htte t
lit
hankeljkheid Op Cuba.Hj werd geboren in te zetten en werktehiervoorzooweldoorzjne

1799 in hettoenmaalsn0yaan Spanjeonder- ongemeene w elsprekendheid als door middel
worpene Veneztléla,trad ln Spaansohe dienst der drukgers.In de Cortes van 1835vert
e-

en streed tegen zjn vaderland metzûû groote genwoordlgde ht
j wederom de provincie Alidapperheid,dathj reeds op lglarigen leeftjd cante,en na de herstUlling der Constitutie in
bevelhebber was van een esel
adron.Hj werd 1836 plaatste de eerste m inister Oalatrara
t0t kolonelbenoem d en na den rampspoedigen hem aan hethûofd van BinnenlandscheZaken.
slaq bj Carabobo besliste ztjne stem in den Om getrouw te bljven aan zljnebeginselen,
krjgsraad,dathetland zou worden ontruimd. legde hj in 1837 zllne portefeuille neder en
In 1823 vergezelde hj de Spaansche troepen nam alsafgevaardigde w ederom zîtting op de
naar Cuba. Toen hj zich bj den dood van banken der oppositie.Hj jverdeinzonderheid
I'erdinand V11 toevallig te Madrid bevond, :001. de vrjheid der godsdienst,en in 1838
stelde hj zich terbeschikking van koningin benoemde de provincie M adrid hem tot haren
Cltrlstina, hielp de Carlisten ontwapenen en afgevaardigde. In 1842 werd htJ nogmaals
werd eerste adjtldant van generaal Valdez. dot)r de kiezersvan ditgewestnaardeCortes
W eldra zag hj zie'
h bevorderd tot'generaal, gezonden. Hier vormde hj in dat Jaar een
doch werd in den slag bt
j Jadraque krggsge- ministêrie dat spoedig bezweek,maarin1843
vangen gemaakt.Nadat hj in vrjheid was plaatste hj zich op nieuw aan hethoofd van
gesteld, zonden de kiezers van Sevilla hem het bewind. Het bleek echter, dat hj niet
naar de Cortes.Een tjd lang wasl1tJogper- was opgewasscn tcgen den drang deromstanbevelhebber der nationale garde te Madrld en digheden; reeds in 1844 trad hj afen leidde
vervolgens gouvernettr der hoofdstad? m aar na dien ttjd een ambteloos leven.
op verlangen 5an E.
b
parllro legde hj laatst- Lopezia Caran.is de naam van een plan-

genoemde betrekking neder. Espartéro be- tengesl
achtuitdefamiliederonarrariën.Het
noem de hem daarop t0tstadhoudervan Trini- onderscheidt zich dt
lt)r een I-bladlgen,afvaldad en belastte llem methtlt Opperbevelover lenden kelk, eene s-bladige, onregelmatige

de troepen in hetMiddendepartement,dathj bloemkroon met 2 spatelvormige zI'jblaadjes

echter na den va1van Espartévo moestmissen. en een kapvormig zaâmgevouwen beneden-
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blaadle, dat d: bevruchtiùgswerktuigen 0mhult, terwjl de beide bovenste blaadlesaan
den voetklierachtig zjn,en eene 4-hokkige,
4-zadige zaaddoos. Het omvatsierljke,ée'njarige kruiden of overbljvende halfheesters

en veelopvogetljm (Viscum album L.4geljkt.
Lorca, eene stad in de Spaansche pro-

vincie Murcia,zeer schilderachtig aan dehelling eener heuvelreeks, op den regter oever
van de Sangonera gelegen, is eene oude en
m etafwisselende bladeren engesteelde,roode, na Murcia de meestwelvarende stad van dit
in trossen gerangschikte bloemen.De soorten gewest.Erzjn aanzienljke gebouwen,8kergroejen in Mexico,maaronderscheidenewor- ken, 2 hospitalen, een weeshuis en onder-

den in onze tuinen gekweekt,zobalsL.cpro- scheidene inrigtingen vanonderwjs,eenfraai
nataH>#,
r.,L.vezccwtxJaq.enL.vizlïlflDee. wandelpark,onderscheidene fabrieken en om-

Lopezyportaria,(Vincente),eenverdienv streeks 20000 inw oners.
Lorch,een aanzienljk dorp,inW iirtemsteljk Spaansch schilder,geboren te Valencia
in 1772,begafzich in 1814 naar Madrid,en
werd er teekenleeraar derkoninginnen Maria
J.
SJJ:IJJ en Josepha,alsmededirecteur-generaal
der académiën te Madrid, Saragossa en Va-

b
erg aan den spoorwer van Stuttgartnaar
Niirnberg,ismerkwaardlg wegenshet weleer

vermaardeBenedidjnerklooster,hetwelkzich
in zjne nabjheid op een heuvelverheft.Het
lencia.Hj wasinzonderheideenvoortreFeljk werd in 1102 doorI'
rederikmczlHoltenstawfen
portretschilder,terwjlhj ook onderscheidene gesticht, in 1525 verwoest, doch in 1531historiestukken geschilderd heeft.
1557 hersteld.Hetstoffeljk overschotvan 21
Lophosperm um Don is de naam van leden van hetHuisHol
ienstaufenisaldaarter

een plantengeslacht uit de familie der Scro- aarde besteld.
phulartneën. Het onderscheldt zich dooreen Lord , afkomstig van het Angelsaksisch
s-deeligen kelk ,eeneklokvormigebloemkroon woord Hl
âford (broodheer),is in Engeland
m et een z-lippigen,s-lobbigen rand,en eene de algemeene titelder pairs en meer bepaald
z-hokkige,onregelmatig openspringende zaad- die der baronnen.Ook bestempelt men daar-

doosmetveelalgevleugelde,fl
*nezaden.Het
omvat klimm ende halfheesters, w elke zeer
geschikt zjn t0t bekleeding van muren en
schuttingen. De bekende 3 soorten zjn:L.
erlùdq:c6zl.q Don met rozenroode, - L.sean#d1n.
Do
: me
Dot
n metdonkerroode,en L.
ZjFF
b
zy
et
ho
vcl
o
Fd
ren
.
s

mede in hetdageljksch leven dezonen van

hertogen en markiezen en de oudste zonen
van graven.In Schotland dragen alle regters
in hooge geregtshoven dien titel,en in En-

gelend en lerland worden zj gedurende de

regtszitting daarmede aangesproken.Deleden
Van den raad van marine noemt men lordn
der txtf-frclïfdif, en die van den raad voor
Loranthaceën is de naam eener Plan- fnanciën lords der dcAlfkidf,terwjldeburtenfamilie, die altjdgroene woekerplanten gemeestersvan Londen,Dublin en York lordbevat met tegenovergestelde, lederachtige, mayor heeten.
enkelvoudige, veelal t0t schubbetles ingeLoré (W il1em),een Friesch wiskundige,
krompen bladeren. De bl
geboren te Leeuwarden in 1679,verloorreeds
o
e
me
n
z
j
n
r
e
ç
e
l
ma
tig,2-of 00k we1l-slachtig.De kelk ls met vroeg zjne ouders,deed veelaanleg voor de
het vruchtbeginsel zamengegroeid en draagt wiskunde bljken .en oefende zich daarin te
een vaak onduideljken zoom.Debloemkroon Fxaneker onderdeleiding van den beroemden
is 4-tot 8-deelig en heeftslippen,die,in den Bernardws FvIJ6zlil.
:.W eldra ontving hjverlof
knopa1skleppentegen elkandergelegen,later om lesspn te geven in de w iskunde en w erd
voo
r
t
s
i
n
17
06
t
0t
Landschapslandm eter bedikwjls geheelvan elkandergeschelden zjn.
D e meeldraden staan tegenover die slippen noemd. Tevens zette hj zjne lessen, met
en zjn daarmede min ofmeer vergroeid.Het vergunning der GedeputeerdeStatenvan Friesvruehtbeginsel is éénhokkig en bevat één land,totaan zjn dood toe voort,genoothet
eitje,- de vruchtiseeneenkelvoudigebes, algemeen vertrouw en, inzonderheid dat van
en de zaden hebben vleezir kiemwiten den stadhouder W illem XlrdlHendrik Fzido,
eene regte, dikwjls meervoudlge kiem met vormde uitstekende leerlingen, ontving op
geel-roode bloemen.
te huis in Mexico.

een naar boven gerigtverdiktworteltje.In 64jarigen leeftjd den titelvan buitenrewoon
0ns Vaderland groeit slechts ééne soortvan hoogleeraar!en Overleed den zzsten Me11744.
dezefamilie,nameljkderogelll
jm (ziealdaar). Vooralheeft hj zich verdiensteljk gemaakt
Daarentegen groejen in dekeerkringslanden door het ontwerpen van onderscheidene w aonderscbeidene soorten van hetgeslàchtLorczlflifd,hetwelk zich onderscheidtdoortweeslachtige of'éénhuizige bloemen met een korten, getanden of gaven kelkrand, 4 t0t 8
gescheidene, min of meer zaâmgegroeide
bloembladen, aan den voetvan deze vastge-

hechte meeldraden, een draadvormigen stjl
met een stompen stamperen eene éénzadige

terwerken in Friesland,zooalsdeoverdjking
zen bj Enywierum, den Koudumer slaper-

van het Dokkumer Diep en de nieuwe slul-

djk, deslulzen bj Galamadammen,den slaperdjk bj Surigjenz.
Lorelei of Lurlei is de naam van eene
voor de scheepvaartgevaarljkerots(lelishet
oud-saksisch leo of rots), die tusschen St.
Goar en Oberwesel loodregt uit de Rjn oprjst.Die rotsis tevensvermaard wegenshare

bes.De soorten zjn woekerplanten,die op
boomen groejen en deze vaak - vooralook
op Java - methare fraajebloemen versie- echo. De sage heeft haar verheven t0t zetel
ren. De eenige Europésche soortis L.f1Iro- van eene waternymf,die de voorbjvarenden

paeqn Z., die in hetzuiden van nns wereld

door haar betooverend gezang t0t zich lokte

deel en op eiken-en kastanjeboomen groeit en alzoa hunne vaartuigen op de rotsen (lee;
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verbrjzelen.Zj vervult eene belangrjke r01 tario-meer ligt gemiddeld 160 Ned.elbeneden

in de Duitsche heldensage.In de 13deeeuw de oppervlakte van den Atlantischen oceaan.
hield men haar voor eene woonplaats van Aletstroomversnellingen enwatervallenBtorten
geesten.Onder de dichterljke bewerkingen de wateren van het eene meer zich in het
dezer sage is vooral die van M Heine alge- andere uit, en t0tdie watervallen behoortde
m een bekend.
vermaarde Niagara, tusschen het Erie- en

Lorenz (Ottokar), een Duitsch geschied- Ontario-meerqelegen.DeelgenljkeLorenzo-

schrjver,geboren in 1832 te Iglau in M0- rivier, zich ultstrekkendp van het Ontarioravië, bezocht het gymnasium te Olmiitz en meer t0t aan den Atlantischen Oceaan, is
de hoogeschool te W eenen, voltoûide zjne 152 geogr.mjllang en overeenelengtevan
studiën in 1854 en bepaaldezieh toen bj de 75geogr.mj12geogr.mjlbreed.Zjevenaart
oudegeschiedenis.W eldraverscheenzjneerste in diepte en breedte de Amazonen-rivier,
geschrift:queberdasConsulartribunal(1854)''
, en groote koopvaardjschepen bevaren haar
en hj vèstlgde zich in 1857a1sprivaatdocent over eene lengte van 80 geogr.mjl.Reeds
aan de universiteit te W eenen.In 1857 w erd bj hetverlaten van hetOntarlo-meerishare
hj er oëciaalvan hetgeheim Huis-,Hof-en bedding z0o breed,datzj er den naam van
Staatsarchief des Keizers en in 1860 buiten- Meer der Duizend Eilanden draagt;zj telt
gewoon hoogleeraar in de geschiedenis. W e- er 1692,gedeelteljk methoog geboomtebegens een beroep naarFreiburg in de Breisgau

groeid. Verder naar beneden bevinden zich

werdhjerin1866gewoonhoogleeraar.Opgrond wederom eilanden in de rivier,w elke er de
zjner oppositie tegen hetministérie-scAzler- stroomversnellingen Long-sault en Big-pitch
lin.q werd hj in hetvoorjaarvan1865ineen vormen,die de schepen metpjlsnellevaart

drukpersproeès betrokken; hieraan werd we1 medeslepen.Beneden Cornwall en St.Regis,
is w aar op last des Keizers een einde ge- waarderivier- t0tdusvergrensriviertusschen
maakt,maarLorenzzag zich gedrongen zjne de Vereenigde Staten en Canada- in laatstbetrekking bj het archief neder te leggen. genoem d gewest doordringt,breidt zj zich
Van ztlnegeschiftenvermelden wj:rDeutsche uit tot het St.Francism eer, aan w elks uitGeschichte im 13 und 14 Jahrhundert''
,een einde eene reeks van stroomversnellingen de
hoogst voortreFeljk werk!hetwelk ten ver- vaart voor groote schepen over een afstand
volge dient op het geschrlftvan W attenbaa van 4 of 5 uren gaans belemmeren,terwjl
over de lode, llde en 12de eeuw ,- en met n0g verder naar beneden de watervalvan het
Selterer. pGeschichte desElsaszv0ndenxltes- meer St. Louis door het kanaal La Chine
ten Zeiten bisaufdie Gegenwart(1871;2de vermeden F ordt. K ort daarna ontvangt de
Lorenzo-rivierdeOtàwa(151geogr.mjllang),
druk 1872)''
.
Lorenzini (GiovanniAntonio),genaamd metwelkezj Onderscheidene eilanden vormt.
Frl Antonio,een verdiensteljk schilder en Op êén van deze ligtdestad Montreal,Van
Fraveur, reboren te Bologna in 1665,werd dezeaf is de prachtlgerivierbevaarbaarvoor
ln de schllderkunst onderwezen dour Pa8i- schepen van 600 ton.Tien mjlen verdernaar
w6IK.maar greep eerlang naarde graveerstift. beneden verbreedtzj zich t0thetSt.PetersToen hj eensin hetkloosterSan Francesco meer, waar men de werking bespourt van

teBologna naareeneschilderj werkte,beviel
hem hetmonnikenleven zoogoed,dathj zelf
monnik werd.HjOverleedin1740.Zjneeerste
etsen zjn ongemeen geestig behandeld,doch
later veranderde ht
j van methode. Htjheeft
een grootaantylgravuresnagelaten.
Lorenzo-rlvier (De)OfSt.Laurens-rivier,

ebbe en vloed.BtjQuebec verdeeltzj zich
votn*ts in'Q armen, waardoor het eiland Orleansontstaat?en 20 geogr.mjlverderheeft
men de weinlg gevaarljke stroomversnelling
Richelieu. Vjf geogr. mj1 verderwordthet
waterreeds brak,en n0g 18 geogr.mjlverder bj Kamouraska- geheelen alzout.

eene van de grootste stroom en onzer aarde, Aan den mond derrivierheeftmen tenzuiden
voert eene ontzettentle m assa water uitde 5 kaap Rosierenten noordenkaap ChatofMonts

groote meren van Canada in noordoosteljke Pele
's.Hier gaat zj,na omstreeks60 zjririgting naar den Atlantischen Oceaanenheeft,
w anneer m en de rivier van St. Louis, de
grootste der in het Bovenmeer zich ontlastende rivieren, m ede t0t haar rekenten ge-

vieren te hebben ppgenom entmeteen m ond

terbreedtevan Q0geogr.mj1in deLorenzo-

baaiover,de grootste onzeraarde,inhetnoorden en w esten doorhetvasteland:in hetoosten
melde meren enkelalsrivierverwjdingen aan- door Newfotlndland en in het zulden doorhet
merkt,eeneregtljnigelengtevan250 en met eiland Kaap Bxeton ingesloten.De baaiheeft
hare kronkelingen eene lengtevan 460geogr. eene lengte van 110 en eene breedte van 50

mjl,met een stroomgebied van 25000 (vo1- geogr.mjl, talrjke eilanden, zooals Antigensanderen 62000)(:)geogr.mjl,van welke costi, Prins-Eduard- of St. John-eiland, de

omstreeks 5000 EJ geoyr.mjlmetwaterbe- Magdalena-eilanden, de Phippigan-eilanden
dektzjn.De spieyelsdlermeren,alleendoor enz., en staat dûor 3 zeeëngten in verband

de Caspische Zeelnuitgebreidheidûvertroffen, met den Atlantisehen Oceaan,nameljk door

liggen terrasvormig boven elkander,nameljk de straat van Belle Isle (ttlsschen Labrador
hetBovenmeer190,hetHuron-en Michikan- en Newfoundland),- doordeZuidstraat(tusmeex 180,hetErie-meer 1;0 en hetOntario- schen Newfoundland en kaap Breton),- en

meer 70 Ned. el boven de oppervlakte der doordeCanso-straat(tt
lsschenkaapBretonen
zee. De bedding van hetBovenmeer verheft Nieuw-schotland).
zieh 50 Ned. el boven, en die van het 0nLorenzo (Ambrogio di)gfdiZpze?lzeffp,
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een schildervan Siéna,leefde n0gin deeerste waarinmengeentjdheeftvooranderverkeeren
helft der 14de eeuw.onderscheidene stukken tegrootevervelingin zjnhuis.Bjeenelorette
van zjne hand bleven bewaard,doch hetbe- rookt men, maaktmen zich zpnder pligtplelangrjkste,door Ghibertibeschrevenen weleer gingen hetleven zoet,zegtmenallesw atmen
in het klooster der Minorieten te Siéna aan- verkiest,enbljftofgaatnaarwillekeur-Gewoonwezig,isverloren gegaan.Een andertafereel: ljk zjn deze meisles aanvankeljk modellen
Het stads- en lgndleven'',doorhem geschil- voor kunstenaars, tooneelspeelsters, m uziek-

derd,vindtmen in het paleisteSiéna.Hj onderwtjzeressen,modemaakstersenz.Zjzjn
werd vermoedeljk geboren in 1257 en se,
hil- bekend metde woorden en spreekwjzen,die
derdeindengeestderGriekschetraditie.W aarschjnljk heeft hjeen zeerhoogen ouderdom
bereikt. In hetmuséum te Berljn vindtmen
van hem eenbiddenden rst.Dominicus''enpDe
w onderbare redding eener n0n''.

Loreto, een bevallig stadje in deItali-

aansche provincie Ancûna, in een vruchtbaar

oord nabj de Adriatische Zee,4 geogr.mjl

i
n ateliers en achter de coulissen gebeziyd
worden,dansen fraai,weten metvaardigheld
cigarettestémaken.zingenvrj goed en lezen
zelfs eenige romans. Bovenal tredep zj op
alservaren kaartlegsters.Datzj teve'
nsongemeen bedreven zjn in alleschoonheid bevorderende kunstenj behoeven wj naauweljks
te zeggen. Met verschillende verfstoFen geven zll aan haar gelaateene pastelkleur(se
maquiller). Haar gewaad Onderscheidt zich
niet van dat deronberispeljke vrouwen,en

ten zuiden van destad Ancona aan den spoorweg gelegen, is de zetel van een bisschop
en vormt eene gemeente van ongeveer 9000
zielen,welkehoofdzakeljk leven van de be- de teekenpen van Gararn'
% heeft deze galante
devaartgangers, die zich naar la Casa Santa zondaressen vereeuwigd.
(het Heilig Huis) in de Domkerk spoeden. Loreya Dee.is de naam van een plantenDat huis werd, naar men verhaalt, door geslacht uit de fam ilie der M elastom aceën.
Maria bewoond en is door engelen in 1291 Hetonderschei
dtzich dooreenklokvormiqen,
uit *Na
zareth in Galilaea naar Tersate in Dal- afgeknotten, aan den voet zaâmgegroelden
@@
matle, vandaar in 1294 naar Italië en we1 kelk,door5 hartvormige bloembladen en door
naar een laurierbosch (Laureto)bj Recanati eene s-hokkige bes. De eenige soort,L.>en eindeljkin 1295naarzjnetegenwoordige boreseens Jldc. iseenhoogeboom in dewouden
standglaats gebragt.HetHeilig Huisbevindt van Guyana, metwitte bloemen en gele beszich ln hetmidden van eenedoorpausPaul11 sen,welke z00grootzjn alskleine mispels
in 1464 aangevangene en door Sizfl.: F in en onderden naam van mêlesgegetenworden.
1587 voltooide prachtige kerk.Hetis vanbuiLorgion (Evert Jan Diest),een verdienten metmarmer bekleed en uitebbenhouten steljk Nederlandsch godgeleerde,geboren te
gebakken steen opgetrokkenj10 Ned.ellang, Lemmer den 3osten Augustus 1812, ontving
4 breed en 6 hoog en zoowel van binnen als zjne opleiding aan de Latjnsche scholen te
van buiten met vele kostbaarheden versierd. Amsterdam en te Franeker en werd aan het
De deur isvan zilver,alsmedeeentraliewerk, athenaeura Van laatstgenoemde stad in 1829
waarachter M aro met hetkind Jez'
u isafge- a1s student ingeschreven.N>dathj onder de
l
beeld. Voorheen bestond er ook een verba- vrjwilligejagersaan den TiendaagschenVeldzend groote schat,door de milddadigheid der togtdeelgenomen had,zette hj zjne studiën
pelgrim s gevorm d, en 0ok thansn0g rekent te Franeker en daarna te Groningen voort,
men Jaarljks de inkomsten van het Heilig en verwierfhier in 1836 den doctoralen graad
Huis op 30000 scudi en het aantal bede- in de godgeleerdheid op eene dissertatie:>De
vaartgangers op 100000.Onder andere merk- dicentibus scribentibusque?speciatim in N.T.
w aardigheden toont men er het venster, occurrentibus,suo convenlenter ingenio interwaardoor de engel Gabriëlbinnenkwam ,pm pretandis''.Daarnawashjachtervolgensprede geboorte des Heilands aan te kondigen. dikant te Hallum , Stiens en Groningen,be-

Belangrjker echter isereeneMadonna,een antwoordde in 1842 door zjn werk: .GeslujeroverhetKindpitspreidend,geschilderd schiedenis der invoering des Christendoms in
doorRafaël.DeinvalderFranscheninItalië Nederland''eene prjsvraag van hetKoninkin 1797 gafaanleiding t0thetbesluitom z00- 1jk Nederlandsch Instituut en zagzich bewel den schat als geheel het Heilig huisin
veiligheid te brengen.Deeersteisgrootendeels
verdwenen,maarhettweede den zdenDecember 1802 met groote plegtigheid weder Op

noemd t0t buitengewoon hoogleeraarte Gro-

ningen.Hj aanvaarddezjnebetrekking met

eene redevoering: pover de regte beoefening
derhistorische theologie, uitnemend geschikt
ter opbouwing van de Kerk der Toekomst

zjneplaatsgebragt.
Lorette of coeottenoemt men te Parjs (1860)'',en schreefwjders:pGeschiedenisvan
eene ongehuwde vrouw, die onafhankeljk de Kerkhervorming in Friesland (1843)', leeften aan mannen hare gunsten verkooptof

andsche Hervqrmde Kerk in FriespDe Nederl

00k met één man op vertrouweljken voet land sedert hare stichting .
tothetJaar 1795
verkeert;zoolang beidepartjen zulksgoedvin- (1848)''
,- pBalthazar Bekker in Franeker
den.De lorette is noeh de GriekschehetaerA, (1848)''- pBalthazarBekkerin Amsterdam
noch deRomeinschecourtisane,nochdemain- (1851, 2 d1n)'',- met dr.A.T.Adsïq
s-o en
tinéevan hetEergteKeizerrjkjnoch degri- dr.L.,9.P.Meyboom eene pGeschiçdenisvan
sette der Resauratie, maar een eigenaardig hetGodsrjk naardenBtlbel(1851,3dln)'',voortbrengsel der laatste 30,met bezigheden rllubertus Dui
fhuis (1854)'' - pBonifadus
overladenelaren,deminnaresvaneentjdperk, (1855)', Levensschetsen van invloedrjke
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Christenen in Nederland t0t aan de vestiging stad uit haar verval op te beuren, en dat
der Hervorming (1855)9'- rGeschiedkundige werk is na 1815 doorde Bowrbon.nvoortgezet.

beschrjving derstad Groningen (1852--1857,
2 dln)'', - y,lletKatholicismevan Huqo de
Grot)
t(1857)'', nBeknopte gesehiedenlsder
Christeljke Kerk (1858):',- pDe predikant
van Vliethuizen (1859)'', rEen beeld van
Melanchthon (1860):', - oNatuurwetenschap
en wonderen (1860)'',- pBeknopte geschiedenis der Kerkhervorming (1867):',- rDe
predikantvan Vrjburg,vroegerpredikantvan
Vliethuizen (1872)'',- rlferkgeschiedenisder
Nederlanden (1873)'', - en een aantal 0pstellenintjdschriften.H!joverleedin1876.Zjn zoon J.J.Dî-fLorgion,te Groningen

Lorinser.Onderdezennaam vermeldenwj:
KarlIynaz.
tprl.
ser,eenverdiensteljk geneeskundige,die zich vooralbekend gemaakt
heeft door zjnegescbritten overepidemische
ziekten.Hj werd geboren den 24sten Julj
1796 te Nimesin hetBoheem sche M iddengebergte, bezocht het gymnasium te Praag en

studeerde aldaar en vervolqensteBerljn in

de geneeskunde.Nadat hj ln 1817gepromoveerd was,verkreeg hj een jaar later de
betrekking van repetitor aan deveeartsenjschool te Berljn.Nietlang daarna vestigde
hj er zicl
h als privaatdocent en vertrok in

t0t doctor in de godgeleerdheid bevorderd, 1822 a1slid dergeneeskundige eommissienaar
w as eerst predikantteAmboina envervolgens Stettin.ln 1824 ging hj in dergeljkebetrektePadang en Overleed aldaarden l7denJulj king naar Köslin en in 1895 naar oppeln.ln

1869 in den ouderdom van 31jaren.In 1871 1841 werd hj rgeheim Medicinalrath'
',doch

verscheen diens rLetterkundigenalatenschap'', nam in 1850 zjn Ontslag uitde'
staatsdienst,
een bupdelopstellen en leerredenen vormend. Om zich aan de wetensehap te wjden.Hj
Overleed den zden Odober 1853 te PlatschLor! (Stenops Cuv.
4,zieAap.

Lorlent OfL'Oriezlf,eene groote,fraaje, kau in Silêiië,waarhj zjnelaatste levens-

versterkte zeestad m et 35000 inwoners,ligt *
'
iaren haddûorgebragt.Hjschreef:mEncykloin het Fransche departement Morbihan aan pi
idie der Thierheilkunde (1820)'', rluehre

0rn
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e
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kh
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nr
(pe
1823
',
de zuidkust van Bretagne, 71/: geogr.mj1 v
te
sude
chn
unLu
gen
in
bkr
erad
ee
Ri
st)
(7
1
831),?tUnsgoorwer en aan de Sc.
orF,waardeze zich en rDie Pest desOrients(1837)5'.Groot0pultstort In de Baai van Lorient. Zj is de zien baarde hj door eeneverhandeling over
ten west-noordwesten van Vannes, aan den

hoofdplaatsvan een arrondissement,eene 00rlogshaven en station der vloot, eene vesting
der tweede klasse,in hetbezitdervoornaamste Fransche scheepstim merwerven voor de
marine, en de zetel van onderscheidene gewigtigeambtenarenenligchamen.Destadheçft

de chölel'a in de plahrbiicherfiirwissenschaft-

licheKritik (1831)'',- qndoordebrochure:
d auf Schulen
pzum Schutze der Gesundhei
(1836)''.
Franz Zprïzlq
ser, e0n zoon van den V00rgaande.Deze,een R.Katholiek godgeleerde,

breede,ljnregte straten,zeergroote,fraaje geboren te Berljn den 12denMaart1821?stupleinen,sierljke wandelparken, eeneveilige deerde te Breslau, Miinc.hen en Rome ln de

reede en eene goede haven fnet prachtige ka- theologie en verkreeg in 1844 te Miinchen de

den nabtl de schoonste stadswtjk,- voorts doctorale waardigheid.H ierop keerdehjterug
een lycéum en talrjke andere scholen,eene naar Breslau, en w as er eerstalskapellaan
sterrew acht, en ruime dokken voor oorlogs- en daarna (1858)a1spastoor aan de St.Maten koopvaardjschepen. Daarenboven vindt theus-kerk en als consistoriaalraad van den

men er een ttlighuis v0or de marine,een ar- Vorst-bisschop werkzaam.Van 1852 t0t 1864
tilleriepark,groote artilleriekazernen,eenhos- stond hj aan het hoofd der redaetie van het:
pitaal voor zeelieden? een sehouw burg en on. Sehlesise,
he Kirehenblatt''.Inmiddels had hj
derscheidene genootschappen.H etbagno iser zich bekend gem aakt.doorhetgeschrift:p'Entopgeheven, en de aanzienljke boekerj der wickelung und Fortschritt in der Kirchenmarine w exd er in 1842 eene prooidervlam - lehre (1847)'',zoodat de cardinaalDlepenbrock
men. M en heeft te Lorient eene fabriek van hem eene betrekking aanweesbj hetsemina-

stoomwerktuigen, jzergieterjen, smederjen,
loojerjen en groote magazjnen.Menruster
schepen uitvoordegroote visscherjen drjft
er een levendigen handel. De voornaam ste
uitvoer-artikelen zjngraan,wën,brandewjn,

rium voor priesters. Zjn ambt gafhem aanleiding tothet schrjven van:pGeistund Beruf des Kath.Priesterhums 41858)''en pDie

Lehre von der Verwaltung des heil.Buszsakram ents (1860)''.Voortsvertaaldehjuithet
vee,was,honig,boter,visch,laken en kra- Spaansch het: pluehrbtlch der Elemente de:
merjen,terwt
jlervooralbouwstoffen voorde Philosophie (1852,1853,4dlnh''endemFunm arine en koloniale w aren worden ingevoerd. damente der Philosophie (1855- 1856,4 dlnl''
Lorient werd in 1719 t0t kerspelen in van Balmes,wiens mBriefe an einen Zweiier
1738 t0t stad verheven,maar in 1746 aange- (3dë druk 1864)'
' h!j reeds vroerer in het
tast door de Engelschën.Eigcnltlk is de stad D uitsch had ûvergebragt. In de Jaren 1854
hare opkomst versohuldigd aan de Oost-lndi- en 1857 deed hj reizennaar Spanje,diehj
sche Compagnie, welke er zich in 1664 ves- in zjne:pReiseskizzen ausSpanien (1855)''
tigde. Toen deze later ontbonden werd,nam en pNeue Reiseskizzen aus Spanien (1858)''
de Staat de haven en de gebouwen tegen beschreven heeft.Hj is een grondigkenner
schadeloosstelling over.GedurendedeOmwen- der Spaansche taal en letterkunde, zooals
teling verdween er de handel geheelen al. bljktuitzjnevertaling der:mGeistlicheFestNapoleon I heeftechterdoar den aanleg van spiele (1856- 1866)1'van Calderon,vergezeld
grootsche havenwerken veel gedaan, om de Van e0n0 inleiding en e0n covavaentaar, ill
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1876gevolgddoor:pcalderon'sgröszteDramen raad en verplaatsing van het bestuur uitKoreligiosen Inhalts' in 8 deelen. O0k heeft penhagen derwaartsenz.Hj wiideeen algehj: pKatholische Predigten (1866 enz.) in meen petitionnem ent in dien geestuitlokken
hetlicht gegeven.
van de gemeentebesturen, maar zjn wensch

Lorkenboom ,zie Lariz.
bleef onvervuld. De stedeljke ligchamen te
Lorkenzwam (Polypusoëcinalis3'
r.)is Kielnam en hetbesluitom geenverzoekschrift
de naam eener soort van zwam ,t0t hetge- in te dienen, maar hiertoe rustiger tjden af
slacht der B'
uiszwammen (Polyporus) behoo- te wachten,en datvoorbeeld vond algemeene
rend.Dezû zwam iswit'en kurkachtig,groeit navolging. Op die wjze zag Lornsen alleen
vooral in het zuiden van Rusland op oude zich blootgesteld aan den toorn van koning
J, en deze beschouwde de zaak
lorkenboomen (PinusLarix)en wordta1sge- Frederik .!'
neesmiddel gebruikt.W j geven hierbj eene a1seene persoonljkekrenking.Eenige dagen
afbeelding der lorkenzwam op ltdederna- nadat Lornsen zjn ambt op Sylt aanvaard
had, werd htjin hechtenisgenomen (23 N0tuurljkegrootte.
vember 1830), naar Rendsburg gebragt en
eindeljk door het geregtshoft0tverliesvan
zjnebetrekking en t0tvestingstrafgedurende
k
een Jaar veroordeeld.Na zjn straftjd keerde
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Lorkenzwam.

Lorrain (Claude),zie ClawdeZorrt
zïzz.
Lortzing (Gustav Albert),een Duitsch
opera-componist,geborenteBerljn den z3sten
October 1803, werd door zjne ouders, die
aan den schouw burg verbonden waren,v00r
h.et'
tooneelbesteind,maarOntvingtevenseene
zorgvuldige opvoedingtvooralmetbetrekking

tot de muziek. In 1812 verliethj met zjne
ouders Berljn,trad methen in Ztlid-Duitschland opy/waarhj kinderrollen vervulde,maar
bleeftegeljk een jverig beoefenaar der toonkunst. Van 1819 t0t 1822vervulde hj min-

naarsrollen enz. te Diisseldorf en te Aken,
voorts t0t 1826 te Keulen, schreef hier in

1824 zjneeerste opera:rAli-pascha vOn JaLornsen (Uwe Jens)j de eerste hoofd- nina'' en vond daarna een engagement aan
leider der Sleeswjk-Holsteinsche beweging, den Hofschpuwburg te Detmold.H ier leverde

geboren te K eitum op het eiland Sylt den hj in 1832 twee zangspelen: rszenen aus
18den November 1793, sttldeerde te Kielen M ozart's Leben''en rDerPoleundseinK ind''.
te Jena in de regten en deed in 1820 het Dit laatste werd met grooten btjvalontvan-

staats-examen.In 1821werd hj volontairop
de Sleeswjk-Holstein-Lauenburgsche kanselarj te Kopenhagen, waar hj zich in 1826
t0t chefde bureat
l bevorderd zag,waarna hj

gen.In 1833 verbond hj zich aan den stads-

schouwburg te Leipzig en verwierf er als
kunstenaar en als m ensch de gunstvan het
publiek.Op zjne opera:rDie beiden Schiitin 1830 benoem d w erd t0t voogd van het zen'' die in 1837 werd opgevoerd,volgde in
eiland Sylt.Inmiddels had de Fransche om- datzelfde J*3ar: Zar und Zim mermann'' die

wenteling van dat Jaar 0ok in Sleeswjk- algemeen werd toegeluicht.Zelfhad hj voor
Holstein bewegingen doen ontstaan,waaraan

die opera's de libretti vervaardigd. Daarop

hj metjverdeelnam.Terstondna zjne be- volgden: rcaramo Oder das Fischerstechen
noemingrcisde hj vanKopenhagen naarKiel (1839)'' - pllans Sachs (1840)''- rcasaen gaf er het geschrift:rueber das Verfas- nova (1841),'- en mDerMTildschiitz(1842)''
sungswerk in Schleswig-H olytein''inhetlicht, welke laatste Opera, na rzar und Zimm erwaarvan binnen weinige dagenmeerdan 10000 mann''voox de beste van zjne hand gehouexemplaren verkocht werden.Hj vroeg eene den wordt.In 1844 aanvaarddehj de betrekafzonderljke constitutionéle grondwet voor king van kapélmeester aan den stadsschouwllei4ehortogdommen,eenafzonderljkenstaats- burg te Leipzig,maarhjlegdezena verloop
,
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van eenJaarweerneder.Inmiddelswaszjne Phisehesteenen,terwjtervelemineralebronopera: rundine''met goed gevolg in onder- nen Ontspringen.Denjverheid houdterzich
scheidene schouwburgen opgevoerd. In 1846 bezig metde vervaardigingvanw ollen stoFen,
l
rde
seve
vee
nenhj
zjnevoorts aan den schouwburg te laken en kousen.V00l'
tsheeftmener qapieropera: DD er W aFenschmied''en fabrieken, jzergieterjen,loojerjen,llnnenwerd aldaar t0tkapélmeesteraangesteld.Toen wevexjen,pottebakkergen,tigchelwerken en
in 1848 hetschouwburggezelschap Olltbonden kalkbranderpen.Grootis er voorts het aantal
werd, begaf hj zich weder naar Leipzig. korenmolens,en de handelin bovengenoemde
Reedstegen heteindevan 1847washierzjne voortbrengselen is er van veelbelang.
opera rzum Groszadmiral'' ten tooneele geHet departement Lot-et-Garonne, gevormd
bragt,en iilMei1849 volgdezjn:rRolands- van bestanddeqlen der aloude provinciën
knappen''alsmede zjneaanstelling t0tkapêl- Guyenne en Gascogne.Hetheefteeneopqermeester, eene betrekking,welke hj na wei- vlaktevan gTl,
/jde Eq geogr.mj1,isgesplltst
nige weken liet varen.Nt1zag hj zich ge- in de 4 arrondlssementen. Agen,Marmande,
noodzaakt, weder a1s tooneelspeler op te Villeneuve en Nérac, en telt bjna 320000
treden en zelfsin kleine schouw btlrgen gast- zielen, onder welke zich vele Hervormden
rollen tegeven,totdathj in 185
,0 debetrek- bevinden. De hoofdstad is Agen. Het land
king van kapêlmeester aan een schouwburg

vorrnt eene golvende vlakte,w elke alleen in

teBerljn verkreey.Hj opendedien meteene het zuiden door eeniqe uitloopers derPyrefeest-ouverture, d1e echter w einig geprezen neén een heuvelachtlg voorkomen erlangt.
werd.O0k zjnelaatstegrooteopera'shadden Die vlakte daalt naar het westen en de begeenszins den gew enschten opgang gemaakt. vaarbare Garonne kronkelt er doorheenz de
Ditdrukte hem ter neder en benadeelde zjne Gers en de Baise opnemend.De grond ls er

gezondheid,zoodathj Op den zlstenJanuaxj niet overal even vruchtbaar. Hj levert een
1851 overleed.Zjnemuzikale voortbrengselen Overvloedigen oogst in de dalen en in deheu-

onderscheiden zich m eer door eene hum oris- velstreken der Garonne en der Lot. Oppertischeopvatting van hetwerkeltjk leven,dan Agénois daarentegen heeft een Ondankbaren,

dooroorspronkeljkheid en verhevenheid.
jzerhûudenden leembodem , en in het zuidLot (De), door de Ouden Oltisgenaamd, westen bevinden zich de Landek,dorre zandeene van deaanzienljkste zjrivieren derGa- woestjnen, met eene oppervlakte van 12 D
ronne, ontspringtter hoogte van 800 Ned.el mjl.Over hetgeheelwordterveelmeergraan

boven de oppervlakte der zee in hetLozère- verbouwd dan de bevolking noodig heeft.
gebergte in het kleine landschap Gevaudan, Daarenboven wintmen er uitmuntenden hen-

stroomt,aanvankeljk den naam van 0I
tdra- nep,Ooft,voortrqFeljkeroodeenwittewjnen,
gende, westw aarts door de departem enten tabak,antjs enkoriander.Debosschen bestaan
Lozère: Avep'
on, L0t en Lot-Garonne en erhoofdzakeljk uitdennen-,kurk-,eiken-en
stort hler nabj Aiguillon zich uit in de Ga- kastanjeboomen. De veestapel is er aanzienronne op den regter Oever van deze.Gedu- ljk,en men heeft er veel pluimgedierte.T0t
rende een l0op van 64 geogr.mjlneemtzj de delfstoffen bebooren er jzer, kalkspaat,
onderscheidene riviertjes op en vloeit langs gips, m orgel, potklei enz., en denjverheid
de steden Mende,Espalion,Entraigues,Ca- leverterjzerjbrandewjn,kurken,zeildoek,
hors en Villeneuve d'Agen. Zj is bevaarbaar wollen stoffen, tabak, aardewerk, fayence,
Van Entraigues af 0V0r eene lengte Van handschoenen,glasen papi
er.Eindeljk drjft
42 geogr.mjl, doch t0taan Cahorsis er de men er handel met wtjn,brandewtjn,meel,
vaart zeer lastig en gevaarljk.Twee depar- hennep,hars,teer en pruimen.
tementen zt
jn naar haar genoemd,te weten: L ot, volgens de Hebreeuw sche sage een
Hetdepartem entLot,hetwelkhetlandschap

kleinzoon van Teralt,P0n Z0On van Haran

Quercy deraloudeprovincieGuyenneomvat. en een broeder, van Sara, trok met zjn
Hetheefteene oppervlaktevan ruim 941/:L grootvader en met zsln oom Abraham uitUr
geogr.mjl,vervalt in de 3 arrondissementen der Chaldeën naax Kanaën,vervolgensnaar
Cahors, Figeac en Gourdon,en telt 281000 Egypte en toen naarBeth-el,waarna htlzich
inwoners.De hoofdstad is Cahors.Uitloopers te Sodom vestigde,waar hj door Kedor-Lao-

van de Cevennen bedekken er het oosteljk mer,koning van Elam , gevangen genomen,
gedeelte, en een uitlooper van hetgebergte

maar door Abraham verlost werd.Volgens de

van Auvergne doorschrjdthet lloordwesteljk sage werd hj door engelen aangespoord,om
landschap,envcrmtdewaterscheidingtusschen
de Dordogne en de Lot.D e bodem ,grootendeels Op een grondslag van kalksteen gelegen, is er zeer vruchtbaar en levert veel
graan,ooft,hennep, tabak ,saffraan en truffels. Aan de helling der heuvels verbouwt

Sodom ,hetwelk met den ondergang bedreigd

werd,te verlaten,zoodp,
thj metzjnevrouw
en dochtersnaar elderstrok.Hjendezjnen
hadden het voorschrift ontvangen,datztJniet
achterwaartsmogten zif
ln,entoenztjnevrpuw
datvoûxschriftovertrad?veranderdezjineene

men er veel wjn,en de Cahors-en Grand- zoutpilaar. Daarna toog Lot naar Zoar en
Constant-soorten zjn zeer getrokken. Men pleegde in dronkenschap bloedschande met
ziet er de weiden m etgroote kudden schapen zt
jne dochters,'
w aarna M oab en Ammi, de
bedekt;00k iserveelwild,entalrjkemoer- stamvaders der M oabid en en Ammonieten gebeziënboomen bevorderen er de ztjdeteelt.De boren w erden.- Ditverhaalmoestdienen,om
bergen leveren ertjzer,steenkolen,marmer, laatstgemelde,metdeTsraëlieten vermaagschap-

albast, kalkspaat, molensteenen en lithogra- te volken in een ongunstig lichtte plaatsen.
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Loterij (De) of de klannenloteri
j is een zich door eene loterjvan doorhen vervaaropmerkeljk hazardspel, niet alleen omdat digde vOorwerpen tç ontdoen.In 0ns Vadersteeds velen daaraan deelnemen, m aar 00k land heefti
nzonderheid sederteenpaarJaren
omdat zj gewoonljk onder het beheer van de loterj-manie eçnegrooteuitbreidlngverkre-

den Staatisyesteld.Zj kwam eersttegenhet gen, nadat boekhandelaarsen sigarenverkooeinde der mlddeneeuwen in zwang en werd pers hunne pakketten met allerlei premiën
aanvankeljk,ook n0g in de 16deeeuw jtot en nieten voor een kanslievend publiek in
w eldadige oogmerken of voor zaken van al- gereedheid hebben gebragt.

Lotharingen , in het Fransch Lorraine
te Londen had plaats in 1569 en haarover- en in het D uitsch Lotltringen, w elcer een
schot was bestemd t0tonderhoud der zeeha- D uitsch hertogdom , w erd in 1766 eene pro-

gemeen belang aangewend.De eerste loterj

vens, en 3 Jaren later bragtmen teParjs
eene loterj t0t stand t0n behoeve van arme
Jonkvropwen.Toen vervolgensderegéringen
gedurig meergeld noodig hadden,namen zj
de loterj als staatsmonopolie in beylag en
verboden de deelneming aan buitenlandsche
loterjen.Slechtsbj uitzonderingmogten met

vincie van Frankrjk, later verdeeld in de

departementen van de Mpas,Moezel,Meurthe,

Vogezen en eenigecantonsvan deNederrjn;
doch in 1871 is éên vjfde van Lotharingen
(benevens de Elzas) met de steden Metz en

Thionville aan D uitschland afgestaan. H et
Duitsch gedeelte vormt thansm et den Elzas
bepaalde w eldadige oogm erken andere lote- een D uitsch gewest, dat Op 263 D geogr.

rjen worden gehouden.
mjlruim 11/:millioeninwonerstelt.DegrondBj elkeloterj heeftmen een bepaaldaan- wet van het Duitsche keizerrjk is er ingetal loten,die eene zekere winst opleveren; voerd den lsten Januarj 1874,en hetzendt
de Overige zjn nieten. Het toeval beslist 15 afgevaardigden naar het D uitsche Parleomtrent het l0t, dat aan den deelnemer te ment.
Toen Lotharingen in 1766 aan Frankrjk
beurt valt.De prjsvan een geheell0tvoor
alle klassen is gewooljk vrj hoog, maar verviel, grensde het in hetnoorden aan het

men kan van de debitanten en splitters ge- hertogdom Ltlxemburg en aanhetkeurvorstenwx nljk loten of gedeelten van loten voor d0m Trier, in het Oosten aan den Elzas,in
bepaalde klassen koopen ot'zelfs huren.De hetzuiden aan Franche-comté en in hetwes-

hoogste prjzen vindt men gewoonljk in de ten aan Champagne.Hethadeeneopyervlakte
laatste klasse. W orden niet alle loten ver-

van 479 EJ geogr.mjlmet11/5demlllioenin-

kocht, dan moet de loterj-onderneming de woners. De Vogezen beschermden het land
overbljvende voûr harerekening nemen.De aan de oostzjde en zonden hunne uitloopqrs
winst der ondernem ing is gelegen in de pro- naarhetzuideljkgedeelte.Totdevoornaamste
centen,die van de getrokken prjzen worden rivieren behoorden er de M oezel, de Maas,
de Meurthe,de Saar?de Seille en de Ornain.
afgehouden - in 0nsVaderland 150/a.
Alle loterjen zjn uiteen zedeljk oogpunt De bevolking,schoon van Germaanschen O0rverw erpeli
.j
k en moeten in Staten,waarmen sprong,gewende zich aan c1e Fransche taal,
het heilder burgers behartigen wil,af
keschaft metuitzondering van die van D uitsch Lothaworden. Immers zj vlejen den behoef
tige ringen, zich uitstrekkende van de Vogezen
met het bedriegeljk beeld van een sc,
hat, t0t aan Metz. Thans zjn de cantons van de
litschland gevoegd,alsmede
welkehem tendeelvaltzonderdathjdaarvoor Benedenrjn bj Dt
de krachten Van ligchaam of geest behoeft het grootste gedeelte der departementen van
in te spannen.Zj verdooven in hem de deug- de Meurthe en de Moezel,zoodatFrankrjk
den, die de namen van vlgt en spaarzaam- volgens de wet van 11 September 1871 tlit
heid dragen,en verlokken hem tot uitgaven, hetgeen van deze beide departementen overdie hem nietvoegen.D0Ortezien openkelen, bleef een Meurthe-M oselle-departenlent gedie door de fortuin w erden begunstigd, ge- vormd heeft,dat 365000 zielen telt.

voelthj den gevaarljken hartstogtderspeel- Lotharingen is met natuurschoon rjk bezucht ontbranden en gewoonljk wordtdeze deeld.Hetbezitveelhotlt,jzer,zoutebroneerlang zjn dwingeland,die hem nietloslaat nen en minerale wateren! en de wjn- en
vöördatzj hem uitgezogen en doorherhaalde landbouw en de veeteeltztln ervan veel beteleurstelling t0t wanhoop gebragt heeft.Dat lang.Denjverheid bepaalterzich vooralbj
de Staat, om eenige tonnen gouds aan de het leveren van jzeren voorwerpen, aardeayence.Behalve de Oude hoofdstad
schatkist te bezorgen,op de ondeugd zjner werk en ï'
burgers speculeert, is door niets te regtvaar- Nancy is Luneville in de geschiedenis verdigen.
maard,en de grond isermetoverbljfselen

In onze eeuw heeftmen 00k staatsleeningen uit de middeneeuwen bedekt.
hiedenis van Lotharinm et loterjen verbonden ofloterl
jleeningen uit- D e zelfstandige gese,
geschreven, om de kapitalisten doorhetvoor- gen neemteen aanvang metLot/
tarius11(zie
uitzigt op eene premie boven de gewone Lotltarilts), die de landen tusschendeSehelde,
rente t0t deelneming aan te moedigen.00k deMaas,de Rjnen deStlôneverkreegonder

bj kleine tentoonstellingen worden veelal den naam van Rjk van Lotharingen (Lotharii
loterjen tot stand gebragt, zoowel om aan- regnum). Nadathet voorts bj afwisseling tot
koopen te kunnen doen van de exposanten Frankrjk en Duitsehland had behoord,bleef
als om de kosten derOnderùeming tedekken. zjn belangrjkst gedeelte een Duitsch leen.
O0k geven de gemeentebesturen we1 eens Keizer Otto I schonk het llertogdom Lothaverlof aan minverm ogende ingezetenen , om ringen in 953 aan zjn broeder,de aartsbis-
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schop .
Brwno van Keulen.Om eehter demagt deed zjne dochter Noola trouwen met zjn
van dituitgebreid gebied te beperken,moest neefydie hem als KarelIV in 1624opvolgde.
hj in 959 het land in 2 hertogdommen ver- Ondet dezen zwakken vorst w erd hetland
deelen) waarover hj met sterk besnoeide geweldig geteisterd door de Franschen.Terregten als aaxtshertog den sehepter zwaaide. wjlKarelITrden hertog GastonrtzszOrleans,

Neder-Lotltarinyen (tusschen Rjn? Maas en
Schelde) werd als leen aan hertog Got-tkied
gegeven)en Oppev-Lotltarinyeyt(tussehen Rjn
en Moezel t0t aan de Maas)aan graafFre-

de broedervan Lodewj;k XIII,ondersteuude,

Metz)Toulen Verdun Keizerljke leenen.

behield hetland.Zjn zoon KarelF,alskei-

veroverde de cardinaal de AicFzelie'M in 1634
Opper-lootharingen, gafhetterug,maar verdreef in 1642 den hertog nogm aals. K arel

derik ran Bar. Daarenboven werden Trier, overleed in 1670,en Frankrjk verwoestteen

Nedèr- of Oost-Lotharingen kwam in den zerljk generaalberoemd door zjnedappere
l00p der eeuwen in het bezit van verschil- daden in den 00r10g tegen de Turken,deed

lende geslachten.SedertHettdr'
lk11 (-J
-1248) in 1666 en 1667 bj Lodewùk X1F'vruchtenoemden zjne gebieders zich hertogen van looze pogingen, om Tveder in het bezit te
Brabant, en na den dood van PbilèpnsI, komen van zjn érfgoed.Eerstbj den Vrede
die in 1429 overleed zondererfgenam en ach- van Rjswjk (1697)herkroeg deoudste zoon
ter te laten,vervielhetland aan Bourgondië. van Karel 'r'r,nameljk Leopold JI
I:e'A Karel,
Hetgeslachtvan Frederik,hertogvanOpyer- het land, maar hj moest devestingwerken
Lotharingen,stierfuit in 1046,en de Kelzer van Naney en Bitse'h sloopell en zich aan
verheergewaadde daarop hetlandaanA lbreeht, vernederende voorwaarden onderwerpen.Hi
j
graaf van den Elzas,die in 1048 door zjn werd in 1729 ûpgevolgd doorzjnzoonI'
rans
broeder Gerkard w erd Opgevolgd.Dezelaatste Sft/hs'
?f.
s IV onder voogdjschap van zjne
w ordt beschouwd als de stam vader van het moeder Cl
tarlotte 'thtzzl Orleans, die aan de
H uis van Lotharingen. De laatste telg van bevolking zware lasten oplegde. Gedurende

dezen krjgshat
tigen stam ,Karel11,stierfin den PoolschenSuccessie.oorlognam Frankrjk
1431 als connetable van Frankrjk en liet het land nogmaals in bezit en behield hd

eene doehter Inabella achter,die gehuwd w as m et het hertogdom Bar,maar met uitzondemet kenatus'
pt
zo
zAnjou,in naam koning van ring van het graafschap Falkenstein,ten beNapels.Hoewel Anton,graafran Fkîfddzlpz
?f, hoeve van Stanislaws,koning van Polen,die
een neet'van X arel 11,zich tegen d: opvol- er in 1737 de regéring aanvaardde.Dezevorst
gingin de vrouweljke1jn verzette,beleende echter, met deaartshertogin M aria T//ere.sl
keizer S'lyismund bovengenoemde Isabella en gehuwd, verkreeg t0t schadeloosstelling het
haren yemaal met het hertogdom ,en Anton groothertogdom Toscane. Na den dood van

werd elndeljk tevreden gesteld dooreenhuweljk van zjn zoon I'
rederik metJolantlta,
de dochter van Isabella. Op den hertog van
2 p./ozI volgde ztjn zoon Jan 11,en Op dezen
diens zoon Nikolaas, m et wien in 1473 het
geslacht A nzion een einde nam.Opper-luotharingen vervlel nu weder aan zjn voormalig
stamhuis, aan zenat'
ts 11, de zoon van
I'rederik '
prrz3 Vaurlemont en Jolantlta,die deswege wordt aangemerlkt als de stichter van

het nieuwe stamhuisran Zof/zcrizw
,en.Tjdens
zjn bestuur werd het land door Karel de

XSJ
OIJ:, hertog van Bourgondië, overwonnen
en geplundexd en in 1475 Nancy ingennmen.
R enatns m oest de vlugt nemen naar Lyon,
doeh verbond zich met dt) Zwitsers en ver-

Bloeg in 1477 Kamelde s'
/ozff:bjNancy,waar
deze sneuvelde. Terwjl Renat'
tbs in 1508 in
Opper-Lotharingen opgevolgd werd door zjn
oudsten zoon Anton.stiehtte deJongste,Clan#iv.
s, in Frankrjk eene zjljn, waartoe de
hertogen van Gffi,
s6,A'
tmale,Elboenfen Harcovrf behoorden, terwjlzj in 1751 met den
prinsde Lambeseuitstiert'.HertogAnfonpoogde

Stanislq'
us (22 Februarj 1766) werd OpperLotharingen ingeljfd in Frankrjk.Toch behielden de aanzienljl
ten er zitting en stem in
den Duitschen Rjksdag t0tin 1801.
Lotharius.Onder dezen naam vermelden

wj:
Lothavi'
as I (840- 855), Roomsch Keizer
en oudste zoon van Lodewl
jk de Vrome.Hj
werd geboren omstreeks hetjaar 795.Toen
zjn vaderin817hetrjk van KareldeG'PPJ:
Onder zjne 3 zonen Lotltarins,Pepz
jn en Lot
/,
?cz
/kverdeelde,verkreegLothari'
as)inplaats
van het vl'
oeger door hem geregeerdeBejeren,hetmederegentsohap Over hetKeizerrjk,
benevens den keizerljkentitel,en kortdaarna
(820)t na den dood van zjn neefBernhard,
ook Italië;in 822 werd hj door den bisschop
te Milaan t0t Kgning van ditrjk gekroond.
Nahetoverljden vanzjn vaderwildehjals
Keizer de geheele m onarchie in bezitnemen,
doch zt
jne tegen hem verbondene broeders
Lodewk
jk en Karel sloegen hem bj Fontenai
in Bourgondië.Terwjlhj Opeenetrouwelooze
wjze de Saksers,ten zjnen behoeve opgestaan, aan hun l0t overliet, verzoende hj
zich met zjne brooders,verkreeg door het
Verdragvan Verdun(843)deKeîzerljkewaar-

de Hervorming te beperken en versloeg bj
Zabern het boerenleger, dat uit delz Elzas
een inval deed in zjn land.Op hem volgde
in 1544 zjn zoon Frans Tjdie reeds in het digheid en Italië,alsm ede eene smalle stxook
volgende jaar zjn land aehterliet aan zjn lands tusschen Duitsohland en Frankrjk,
zjariqen zncn Kqrel111.Gedurende demin- welkedelandentusschendeRjnendeSchelde

derjarlghel van dezen Iyaakte Hendrik f.
J, t0t aan de Noordzee en van de bronnen van

koning van Frankrjk,zlch meester van de de Maas tot aan het vereenigingspunt der

bisdommenMetz)ToulenVerdun.Op KarelI1I Saône met de Rhône, voorts langsdeze t0t

volgde in 1608 zjn zoon Hendrik II.Deze aan de Middellandsehe Zee omvatte en den
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naam ontving van Lotharingen. Gedurende
dien 00r10g en de daarop volgende onderhandelingen verschenen de Noormannen en plunderden de kusten dèrNoordzee;00k kwameu
de M ooren uit het Zuiden en veroverden de
Italiaansche gewesten. Voorts verkreeg de

zjne vazallen,beleende graaf Kqenraad II
JI

W ettin met het markgraafschap Meiszen,en
stelde hertog Koenraad rlzl Zöhmingevtin het
bezit van hetgraatbchap Bourgondië.00k ont-

nam htjThiiringen aan landgraaf Herman en
schonk hetaan zjnaanhangergraat
'Lodewl
jk.
clerus,tevoren aan hetKoninkljk gezag0n- Daarenboven verleende hj het obotritische
derworpen,een zeltbtandig bestaan.Degroote koningrjk na den dood van Hendrik,koning
vazallen zorgden intusschen voor de uitbrei- der W enden, aan Knoet, koning van Dene4ing van hunne magten van hun grondgebied marken, en ngodzaakte diens neef z'Vàgn'tt,%,
en gaven,naar het voorbeeld van Lotltari'us, de opvolger van K noet,hem als leenheerte
zich over aan onregtvaardigheid,trouweloos- huldigen. Bj den twist over de pauskeuze
us 11 en Anaelet'tœ 11 koos
heid en geweldenarj. Door wroeging getbl- tusschen Innocenti'
terd, ziek naar ligchaam en geest,zochtde hj departj van eerstgenoemdeen werd,uit

Keizer,nadathjhetrjkond
.erzjnezonenhad erkenteljkheid daarvoor,eerstop eene kerkverdeeld)troosten kalmte als monnik in het vergadering te Luik t22Maart1131)en vootts,
klooster Prim, waar hj den 28sten Septem- toen hj in hetvolgendejaarnaarItaliëtrok,
ber855overleed.Zjnotldstezoon,Lodewqk11, metzjne gemalin Riehenza,eene dochter van
verkreeg Italië,- de volgende,LotltariusTT, Hendrik de F'effd, graaf van Nordheim , te

Lotharingen,- en de jongste)Karel,Pro- Rome gekroond (30 April 1133).Ook Ontving
vence en Lyon.
hj uitdehand van den Pausdeertkoederen

Lotltarins de Sakser,graafvan Suplinburg, van M atàilda in leen,- eene daad,waaraan
hertog vén Saksen en van 1125 t0t1137 k0- de K erk later de beteekenis gaf,a1s z0u L oningderDuitschersenRoomschkeizer.Hjwas tltarius door den Paus beleend wezen met het
met betrekking tûtzjneKarolingische vnor- keizerschap.Intusschen stûndhjdiegnederen,
vaderen de derde,maar als keizer de tweede mettoestemm ing vandenPaus,aan zjnschoonvan dezen naam.D00r keizerHendrik F na zoon Hendçik '
t
llzl Beî
jeren at', en in zjne
den dood van hertog M agnlu in 1106 methet legerplaats te Monza beleènde hj in 1132
hertogdom Saksen beleend,voegde hj zich A lbrea t de Wddr met Noord-saksen, later

laterbj deVorsten,welketegendienKeizer Brandenburg geheeten.Na zjn terugkeerin
in verzet kwamen,maar ontving na den slag Duitschland voltooide hj zjne zegepraalop
bj W arenstëdt vergiFenis,doch nam vervol- de Hohenstawfen,waarna Lotltari'
us hun de
gensop nieuw deelaandensïrjdtegen Ken- betwiste goederen in den vorm van een leen
drià V en strekte zjne heerschappj uit Over terukgaf.lnmiddels had Royer rczlSieilië,de
geheel W estfalen t0t aan de Rjn. Na den bescherm er van A nacletns 11, paus Innocendood van Hendrik F werd hj,in spjtvande fil.v 11 gedwongen om de vlugt te nem en,
regten, die hertog Frederik ran Zwaben kon en zich m eester gemaakt van de steden Sadoen gelden,door de sluwe listen van aarts- lerno!Melfl,Troja,Capua en Benevento.Op
bisschop Adalbert eJ> M ainzs die de Hohen- aandrlngen van den Paus ondernam Lotltari'tts
wfcl/à. haatte,totKeizergekozen (1125).Hj ter bescherming van dien Kerkvorst een togt
PJZZ H omoest echter zjneverheëngkoopen doorvoor- naar italië, vergezeld van Loenraad '

waarden, welke de zeltbtandigheid desrjks
en de Keizerljke regten niet weinig beperkten.Nietalleen deed hj afstand van alleaan
dekroonvervallenleenen,m aarbeloofdetevens
volkomene vrjheid van verkiezillgen op kerkeljk gebied enz. Na het aànvaarden der
regéring achtte hj het in de eerste plaats
noodig t0t versterking van zjn eigen gezag
datderHoltenstal
fenteverzwakken.Metdat
oogm erk vorderde hjde rjksgoederen terug,
welkehj uitde nalatenschap van H endrik V
verkregen had. Hertog Frederilc gaf een
weigerend antwoord,zoodathem in 1126 de
oorlog werd verklaard.Tevens poogde Loth'aril.
: door eene verbindtenis m et hetH uis der

Ae/,
NJt
Z'
?
Z
J:ZI.Zonder moeite verdreefhj Royer
uit Napels naar Sicilië, beleende, gesteund

door Innoeenti'
us?vorst Rainl
tlf met hethertogdom Calabriè en Apulië en keerde daarna

naar Duitschland terng. Onderweg werd hj

in eene Alpenhut, niet ver van Trente door
den dood overrompeld op den 3den D ecember

1137, en te Königslutter in Brunswjk ter
aarde besteld. Lotltarilts was een dapper en
eerzuchtig vorst, maar hj had geen moed
genoeg, om de waardigheid des Rjks tegen-

over de aanmatiging der Kerk te handhaven.

Door de openvallende leenen niet wederbj

de kroon te voegen,m aar ze in hetbezitte
laten der erfgenam en van den leenman,

zjne magtte versterken door zjne werd hj de oorzaak dernoodlottige verdeelljarige dochter Gertr%de,de eenige erjke- ling van Duitschland in kleine Staten.
name zjner bezittingen, met Rendvik de Lothian is de naam van een ongemeen
Trotsche,hertogvanBejeren,tedoentrouwen vruchtbaar landschap in Schotland,tusschen

en hem met hethertogdom Saksen te belee- het Pentland-gebergte en de Forthbaai. Het
nen.Van dien tjd dagteekent degeweldige is verdeeld in 3 graafhchappen,O0st-,sveststrjd tusschen de Wev'
en en Holàenstaufen. en M iddel-Lotllianot'Haddington-,Linlithgow Nog meer voorspoed ondervond Lotltariu bj en Edinburghshire.

andere ondernemingen. Hj maakte ter gele- Haddingtonsji
re,.tenzuidenvan#eningang
genheid vanden BoheemschenSuccessie-oorlog van de Forth gelegen,strektzich uitt0taan
de
La
m
mer
mui
r
heuvels, en de kleine Tyne
na den dood van W ladislaw 1 (1126) den

hertog van Bohemen en dien van Polen t0t kronkeltdooreen vruchtbaarlandschap,waar-
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van Haddington dehoofdstad is.Dehoofdstad de afgestorvenen terstond na hun dood durvan LinlithgowshireisLinlithgow ,eenegeogr. raede Nvorden verkYvikt.
Lotsy (Johannes Servaas),een geachtNemj1 ten zuiden van de Firth Of Forth en
ligt aan een m eer, dat gemeenschap heeft derlalldsch staatsman? geboren te Dordrecht
met de Avon. Edinburghshire eindeltjk bezit den 3lsten M ei 1808, studeerde te Leiden,
voortreffeljk bouwland en bezitdebelangrjke nam deel aan den Tiendaagsehen Veldtogt,
steden Edinburgh en Leith,Geheel Lothian en promoveerde in 1832 in de regten op eene
heefteene uitgebreidheid vanruim 36 (
7)geogr. dissertatie: pD e nullitatibussecundum codicis

mjlen vormteen gedeelte van Lowland ot'
Zuid-schotland,hetwelk op ruim 442 (E)geogr.
mjlomstrreks2 millioeninwonerstelt.
Lotichlus (Petrus), om hem van zjn

civilis Gallici principia.''Daarna vestigde hj

zic'h als advocaat te Dordrecht,verwierfhet
algemeen vertrouwen, werd in 1847- 1848
buitengew oon 1id der Tweede Kam er voor de
provincie Zuid-Holland en in 1849 1id der

evenzoo genoemden 0om te onderscheiden0Ok
Lotichi'
lu Secloz#l,s genaamd, een der beste Tweede Kamer. Veorts was hj curatorder

Latjnsche dichters van den nieuweren tjd, Latjnsche school te Dordrecht,secretaris en
was de zoon van een landbouwer,werd ge- vervolgens burgemeester dier stad.Toen hj,

boren te Schliiclltern in Hannover den zden
November 1528,en studeerde teMarbtlrgin de
geneeskunde en vervolgens te W ittenberg in

t0thetaanvaarden van laatstgenoemdebetrekking,hetlidmaatschap derTweedeKamerhad
nedergelegd,benoemden de ProvincialeStaten
van Zuid-llolland hem in 1853 t0t1id van de

de wjsbegeerte,oude talen,welsprekendheid
en dichtkunst. Daarna diende hj onder de Eerste Kamer.Hj bekleedde deze betrekking
troepen van het Schmalkaldisch Verbond en t0t 1856, toen hj t0t mil
zister van Marine
volbragt tûen alsgeleidervan rjkejongelie- werd benoemd.Totin 1861 bleefhj metde
den eenige togten door Frankrjk en Italië. portefeuille belast en werd daarna aangesteld
Te Padua promoveerde hj t0t doctorinde t0tministervan Staat.Hjonderscheiddezich
grneeskunde.Na zgn tert
lgkeerin 1557werd door uitgebreide kennis,w elsprekendheid en
hj hoogleeraar te Heidelberg,doöh overleed minzaamheid,en overleed den4debApril1863.
reeds den iien November1560.ZjneLatjn- Hj droeg het grootkruis der orde van den
sche gedichtent inzonderheid ztjne elegieën, Nederlandszhen Iueeuw ,de o1'(le van St.Anna
w elke in bevalligheid m et die van Oridi'
as lste klasse van Rusland en die van Medjidié
wedjveren,bezorgdenhem eeneplaats onder lste klasse van Turkje. Hj schreef: De
lburgverdedigd,,,- envy.
uqyje
l
de besteLatjnschedichtersvan den nieuwe- warandevanTi
ren tjd.Eene doorhem zelven bewerkteuit- bjdrage tûthetjagtregt,pleitredeenbjlagen
gave zjner gedichten van 1551iszeerzeld- (1840)':.
zaam. Later zjn zj door Petrws .
ff
xrp/lzlzà'
l
x.
s Lotto noemt men een hazardspel,daarin
(Amsterdam ,1754,2dln)endoorKretsehmar bestaande, dat iemand uit de getallen 1 t0t
(1773)in hetlichtgezonden.- Niet minder 90 één of meer (0p het meest 5) kiesten
beroemd alsLatjnsch dichterisdezoonzjns dan)onder betaling van eene zekere geldsom,
broeders. Deze, Joltann Peter ZoficMîf.s,ge- wedt, dat zjn getalofzjne getallen bj de

boren den 8sten Maart 1598 te Nauheim ,was eerste trekking zullen uitkomen, Het lotto
a1s geneesheer in verschillende steden van werd te Genua uitgevonden en draagtdaarom
Duitschland werkzaam ,en overleedin 1669a1s de naam van lotto #i Genua.M en zegt,dat
keizerljk raadsheer en historiograaf.Hj le- het ontstaan is ter aanvullillg van den Grooverde onder anfleren:pvade m ecum sive epi- ten Raad; dalzwerden 90 namen van uitstegrammatum novorum centuriae duae (16Q5)'' kende burgers in eene bus gedaan en daaruit
a (1640)'',- en eene rBibliotheca 5 getrokken.M en hield dan weddingschappen
ppoemat
over die 5 namen.M en veranderde voorts de
poetarum (1625,4 dln)''.
Lotophagen ,een woord van Griekschen nam en in getallen en hetlottospelwasgereed.

ûorsprong,hetwelk lotus-eterk beteekent,was Twee, drie, vier en vtjf nommers droegen

in de dagen der Oudheid de naam van een
in het noorden van Afrika,aan de kust van
Cyrenaica gevestigdelistam,gexoemd wegens

de namen van ambe,terne,quaterne en g'lfïzlterne. W erd het gekozen nom mer getrokken,
dan ontving m en een veelvoud van den inleg.

gastvrjheid en zachtmoedigheid en zich voe- Intusschenontvangendegezamenljkeinleggers
dende m et de zoete vruchten deraldaargroei- veelminder- doorgaansslechtstweederdeJende lotusplanten, welke zoo groot waren terugdandengezamenljlteninleg.Hetlottospel
a1s oljven. Uit deze vruchten maakten zj werkt nog veelverderfeljkerdan de gewone
ook eene soortvan wjn gereed.Volgenshet loterj)om dathet n0g m eer onder het bereik
dichterljk verhaalvan Ilbmlrusontvingen zj kom t van het algemeen.Trouw ens de onder-

Odusse'
us (Ulysses)? op zjne omdolingen a1- vinding heeft geleerd, dat in die landen,

daaraanlandend,metdemeeste gastvrjheid, waar het lottospel nog in zwang is,niet te
en de vermaarde zwerver en zjne makkers roemen valt Op welvaarten beschaving.
vergaten door de, werking der lotusvruchten
Lotto (Lorenzo),een verdiensteljk schilhun vaderland.De plant eehter,die hier den der,waarschtjnljk te Venetiëin 1513gebonaam van lofws draagt,behûort t0t detàmilie
der Rhamneën en is bekend onder dellnaam

ren en in 1554 te Loreto overleden, heeft

geruimentjdteBergamoenTrevigigewoond.
van Zoypl
t'
as IOJI.
: L. Hare vruchten zjn Men weet nietmetzekerheid,wiezjn leer00k bj deTurken zeerin aanzien,alsmede meester geweestis,maarbljkbaar behoorde
bj de Arabieren)die van meening zjn,dat hj t0tdeVenetiaansche school.Hj iskrach-
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tig van kleux, minder àard dan Giorgione, te Amsterdam in 1770,ontving aanvankeljk
maar kalmer en zulverder in zjne voorstel- zjne opleiding btliten 'slands en studeerde
lingen. Lanzi roemt hem om de oorspronke- vervolgens te Leiden.Als predikantte Maar-

ljkheid,niet
lwheidenbekoorljkheidvanzjne
eompositiën. In enkele Europésche muséa,
zietmen zjnegewrochten,zooalsindePinacotheek te Miinchen zjnebevalligeschilderj:
Hethuweljk der H.Catharina'',alsmede in
het muséum te Berljn eenigemerkwaardige
voorbeelden van de verschillenderigtingendes
kunstenaars.

tensdjk zag hj zjneverhandelingen t0tviep
maal t0e door het Haagsch Genootschap met
goud bekroond.Hj wasvoortslid dercommissie t0t het zamenstellen van een nieuwen
z>ngbundel en zag zich in 1805 benoemd t0t

hbogleeraar te Franeker.Hj aanvaarddedie

betrekkinr met eene: poratio pr0 commendanda ratlone, quam secuti sunt veterisEc-

Lotus. Deze naam werd in de dagen der clesiae Graecae doctores in Juvenum animis
Oudheid aan verschillende planten gegeven, ad di
sciplinam sacram praeparandis et foqdie met het hedendaagsch geslacht van dien mandis (1806)''.W eldra geraakte hj in hen-

naam in het geheelgeene gemeenschap heb- gen strjd met zjn ambtgenoot Regenbogen.
ben.Verschillende soorten van waterrozen of Intussc'
hen zette hj zjne studiën met jver
nymphaea's - vooral N. Zof'l.ç L. en N. voort en behaalde in 1808metW ..EiTydeman

ccdrlldg Savign.- waren bj de OudeEgyp- bj hetZeeuwsch Genootschap degouden me-

tenaren onder den naam van lotus bekend; daille voor zjne: rverhandeling over Ap0l-

zj spelen aldaar in de godsdienst eene be- loniusvan Thyane (1809)./'ln 1810werd hj
langrpke r0l,en zjn,alsaan Isis en Osyris door laatstgenoemd Genootschap nogmaals begewjd, Op oude Egyptische monumenten te kroond voor het antwoord op de vraag 0mvinden. Nymphaea Zpf'
M.
x L. heeftschildvormige,ronde,uitgeschulpt-getande,van onder
behaarde, aan den voet in tweeën verdeelde
bladeren en witte oflicht-rozenroode,groote,
schoone bloemen.De dikke,vleezige wortels

trent het?Locale en temporale''
, en later be-

baalde hj wederom het eelmetaal bj het
Haagsch genootschap door zjne:pverhandeling overdemiddelenom deChristeljkegodsdiensttoegang t0tdeaanhangersvan Moham-

en kleinezaden zjneetbaar.Nymphaeaccdr'
le med te doen verkrjgen.'' Na de opheëng
le@ Scrùzl. komt in eigenschappen met de der hoogeschoolte Fralleker werd hj in 1815
voorgaande soortovereen,maarheeftblaauw e indezelfdebetrekkingbenoemdteHarderwjk,
bloemen.
waar hj bj zjne intrede eene:poratiopr0
HetgeslachtNymphaea,waartoedebekende

litteris sacris'' hield en 00k het ambt van

witteplompen ofwaterrozen (m alba.
Z.)be- bibliothecaris bekleedde.Hj leverden0g onhooren, is het belangrjkstgeslacht van de derscheidene andere geschriften, die echter

familie der Nymphaceën.
wegens hunne oppervlakkigheid doorReringa,
T0t de metdeze vermaagschapte familiën, Clarisse en anderen nietgunstig werden bedie derNelumbiae,behoort de Indische lotu! oordeeld, en overleed den 15den December
(Nelumbi%t
m dpecipt
sf
x-), welke in Aziëv0or- 1832.
kopt.Haar dikke,vleezige worteliswitqde
Rudol
f Hermann Zpfze,een verdiensteljk

bjna ronde bladeren zjn schildvormig,3 tot Duitsch wjsgeer.Hj werd geborenteBautzen
5 Ned.palm breed en steken methunneblad- den zlsten M ei1817, studeerde te Leipzig in
stelen, die 1,2 tot 1,5 Ned. el lang zjn, degeneeskunde en wjsbegeerte,qromoveerde

boven hetw ateruit;de groote,meestalprach- in beide vakken,werd in 1839 prlvaatdocent,
tig rooskleurige bloemen hebben een aange- i
n 1842 buitengewoon hoogleeraarin dewjsnamen geur;devruchten zjn omgekeerd ke- begeerte aan de universitelt te Leipzig, enin
gelvoim ig en bevatten een grootaantaleetbare 1844 hoogleeraar te Göttingen, waar hj bj
zaden,onder den naam van Egyptisclteboonen voortduring werkzaam is.Hj schreef:pMetabekend. D e lotusplant,waarvan H omérIts ge- physik (1841)'', - pAllgemeine Pathologie
wag m aakt, behoort tot eene geheelandere und Therapie a1s mechanische Naturwissen-

plantengroep? nameljk t0t de fàmilie der
Rhamneën.Zj draagtden naam van Zizyphws
Zofv.s Lam. en is een doornige struik ter
hoogte van 1,2 t0t1,5 Ned.e1,die saprjke,

schaften (1842; 2de druk 1848)''
,- rluogik

(1843)'',- rueber den BegriF der Schönheit
(1845)'',- pueber Bedingungen der Kuùstschönheit(1847)'',- pAllgemeinePhysiologie
ronde,van buiten vleezige,inwendigvaneene des körperlichen Lebens (1851)'',- pMedic.
hardekern voorziene,bjrjpheidroodachtige Psychologie (1852)1' - en nMikrokosmus
vruchten bezittergroottevan kleinepruimen. (1856- 1864,3 d1n)'',proeveeeneranthropoAan de kusten der Middellandsche Zee logie.
vindt men voorts de Italiaansehe .
Dc#dl
zr'
lI
ïvz
Loudon (J0hn Claudius),een verdienste(DiospyrosLotusL.)van defamiliederEbe- 1jk kruidkundige, geboren den 8sten April
naceën;dezedraagtdesgeljkszoetevruchten, 1783 te Cambuslang in Lanarkshire en opgezoodathetsteedstwjfelachtig is,ofHomêrgts leid t0t tuinier en boomkweeker,maaktezich
niet laatstgemelde bedoeld hebbe.
reeds in 1803 bekend door zjne: yobservaHetplantengeslachtLot'
us der stelselmatige tions on laying out public squares ,w aarop
kruidkunde behoort tot de familie der Vlin- in 1805 een:prl'reatise on hothouses''volgde.
derbloem igen.Zie voorts onderR olklarer.
Tn 1809 hl
lurde hj eene boerderj in Oxford-

Lotze.Onder dezen naam vermelden wj: shire, welke htj echter kort daarna moest
freatise
Joltannes zzàfAol'
t/Lntze,een verdiensteljk laten varen.Na deuitgave vanzjn:r'
Nederlandsch godgeleerde. Hj werd geboren on the eulture ofwheat(1812)5'volbragthj
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Lotdse A'
dzàddffd, oudste dochtervan prins
eene reis door Polen en Rusland en wjdde
zich na zjn terugkeer geheel en alaan de I'
rederik Aàzltfrik en Amalia rlzlSolms.Zj
beoefening derkruidkunde.Hj schreef:pEn- werd geboren te 's Gravenhage den zisten
cyclopaedia of gardening (1822; 2de druk Novem ber 1627 en trad in 1646 in hethuwe1865)'' - !The greenhouse companion''? - 1jk met Frederik Willem,den grooten keurEncyclopaedla ofagriculture (1825),,,- pEn- vorst van Brandenburg.Z'
Ijwaseene verstancyclopaedia ot
'plants (1829)
'1 - pArboretum dige vrotlw , die dikwjlsomtrentgewigtige
e'
Britannicum (1838, 8 d1n)''
,- en mEncyclo- aangelegenheden door haren gemaal geraadpaedia Ot'treesand shrubs(1842)'1.Hj over- pleegd werdq 00k vervaardigde zj schoone
leed teBayswaterden 14de'December1843.stichteljke liederen, en overleed te Berljn
Zjne echtgenoote, Jane W ebb, geboren in den 8sten Junj 1667.
1800,schreefden roman :rrhemummy(1827, Louise Ulrika,.koningin vanZweden.Deze,
3 dlnl''en legde zich na haarhuweljk des- eene zuster van Frederik de Grtèofd,koning
geljks op de kruidkunde toe.Zj schreef: van Pruissen, werd geboren den 24stenJulj
DBotany f0r ladies (1842)'',- rGlimpsesof 1720!ontving eene zorgvuldige opvoeding en
nature (1844)''
, m'
Yearbook ofnaturalhis- ontwlkkelde door haren omgang met uitstetory f0r young persons (1842)'' pBritish kende mannen ongem eene talenten. In 1744
wild Eowers(1846)''- rGardening fbr ladies trad zj in hethuweljk metden kroûnprins,
(8ste druk 1858)'' - en vooralhetfraaien laterkoning,AdolfFrederikvan Zweden.Na
voortreffeljk boek:p'
l'
heladies'flowergarden de troonsbeklimming van haren gemaal(1751)
(1849- 1850, 4 d1n)''.Zj overleedte Bays- toonde zj een grooten jverterbevordering
van kunst en wetenschap.In 1753 stitshttezp
waterden 13den Julj 1858.
Lougenelf (De), eene rivierin Noorwe- uiteigen middelen eene académievoort'
raaje
gen, stroom t door hetGudbrandsdal,neemt

letteren en geschiedenistc Stokholm ,alsmede

eeuigeriviertjesop,verbreedtzich onderden eene boekerj en eene verzameling van kunstnaam van Losna t0t 500 Ned.el,vormt ver- werken in hetkasteelteD rottningholm ,door
volgens het Mjösenmeer(61/: EJ geogr.mjl) Linnaews beschreven,en hetmuséum teStoken stort na een 100p van om streeks 45 geogr. holm.Zj besteeddeaanzienljkesommen aan

mj1zich uitin de Glommen.

het verfraajen van paleizen, terwjl zj de

Louis d'or is de naam van eeneFransche njverheid ondersteunde en dearmenbjstond.

gouden munt,dieOnderLodewl
jk XIIIinge- Intusschen waszjeenetrotsche,hooghartige
voerd, doch later door de gouden 20-en 40- vrouw , die den Koning meer onafhankeljk
francstukken vervangen werd.
poogde te maken van den Rjksraad, waarLouise.Onderdezennaam vermeldenwj: door zj vele aanzienljken t0tharevjanden
Louisede Coltçzà
y?zie Coliyny.
maakte.Naden dood vanharengemaal(1771)
Zofyi,
se Juliana, oudste dochter van prins wilde zj een dexgeljken invloed oefenen op
W illem I en van Cltarlotte van .
ft?
fxrltl
z,.Zj harezonen Gustaaf III en KarelXI1I,doch
werd geboren te Delft den Blsten Maart 1576 daar de nieuwe Koning zic'h hieraan niet
en opgevoed door hare stiefmoeder Lonisede wilde onderwerpen, ontstond er tusschen
GlkAe en haretante,de gravin ran Sc/
zz
l
tvr- moeder en zoon eene groote spanning,w es-

zenberg.Zj trad in hethuweljk metI'
rederik halve zj zich zelden aan hetHofvertoonde.
fF, keurvorstvan dePfalz,en wjdde zich Zj overleed den 16denJulj 1782.
na den dood van haren echtgenoot(18 Sep- Lç
mise (Auguste Wilhelmine Amalie),k0tembex 1610) aan de opvoeding van hare 8 kingin van Pruissen en gemalin van Friedrick
kinderen. Toen haar zoon,I'rederik Tr,den '
G iIA:JZ?
C 111. Zj was eene dochter van hertroon beklommen had,ging zj naar Lautern, tog Karl ,tlt?1 AYeeklenbnry,aanschouwde het
doch kwam later,op verzoek van harenzoon, levenslicht te Hannover op den loden Maart
die zich naar Bohemen begaf,naarHeidelberg 1776,verloor reeds vroeg hare moeder,m aar
terug,om den hertog ran 77ttle/rf4.g.
gdz), tjde- ontving eeneuitstekendeopvoeding.Gedurende
1jk met het beheer over de Ptàlz belast,met de bewegingen,doordeFranscheOnwenteling

raad bj te staan.Toen eehterhetgeheeleland
in de magt der vjanden was en Heidelberg
bedreigd werdtvertrok zt
jnaar W iirtemberg,
vexvolgens naar Berljn en eindeljk naar Königsberg,waar zj in Maart 1644 overleed.

Lonise A bllrrzltfïzàc, een kleindochter der
voorgaande en eene dochter van Frederik 7;r,
keurvorst van de Pfalz.Zj werd geboren te
Heidelberg den 18den April 1622, nam m et
hare ouders de wjk naar Holland en woonde
geruimen tjd te 'sGravenhage.Evenalshare
zusters verstond zj oudeen nieuwe talelzen
beoefende de sehilderkunst onder de leiding
van H onthorst.Men vindtvoortbrengselen van

ontstaan, ging zj met hare oudere zuster

Cltarlotte naar Hildburghausen, bleef er t0t
in 1793, leerde toen den Kroonprins van

Pruissen kennen entxad den 24steniecember
van dat jaar met hem in het huweljk.In
1797 beklom haar gemaalden troon enzj

wistw eldra de liefde en aohting harer onderdanen teverwerven.ZoodradeKoningin1806

te velde trok,volgde zj hem naarThi
iringen, - na den slag bj Jenaging zj met
hem naar K önigsberg? en toen na de veld-

slagen btjEylau en Frledland de laatstestraal
der hoop voorPruissen verdwenenwas,reisde

zj naarhet vjandeljk hoofdkwartierte Tilhaar penseel in musêa.In 1659 ontvlood ztj sit, om m eer gem atigde voorwaarden voor
hethuisharermoeder,Omhelsdete Parjsde Pruissen te bedingen.Zigimogtechtex hetdoel
R. Katholieke godsdienst en overleed a1s ab- van hare reis nietbereiken en vertrok vervoldis van Maubuisson in 1709.
gens metharen gem aalnaak Memel.MetonX.
13
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derwerping en geduld verduurde zj alleram- Louisiuna heet en onqezond;aan de kusten
pen en ongevallen, ging in 1808 met haren in dedelta vertoontzlch nagenoeg iederJaar
echtgenoot naar Königsberg en vervolgens de gele koorts.De winter iserzachten aannaar Petersburg) maar keerde in het laatst genaam,maar zeerveranderljk el1somtjds

van 1809 methem terugnaarBerljn.Gedurende een bezoek bj haren vaderteStrelitz
werd zj ziek en overleed op hetkasteelH0henzieritzden 19denJulj1810.HaarstoFeljk

gutlr.Landbouw,vooral plantaadjebouw,is

er de hoofdbron van bestaan.Suiker(sedert
1751)enkatoenzjn erdevoornaamstevoortbrengselen5 voorts heeft men errjst,maïs,
overschotis in den slottuin te Charlottenburg zuideljke vruchten, wjn en tabak.De digte
ter xarde besteld, en daarboven verheft zich wot
iden leveren er kostbare houtsoorten in
een prachtiq mausoléum methetstandbeeld Overvloed. Ook de veeteeltis er van belang,
der Koningln, vervaardigd dof
)r AcfzcA. In inzonderheid in de prairieën van hetbinnenhet Lowiseyestoh,
t te Berljn,bestemd voor land. Voorts heeft men er vele wilde dieren,
Jongemeisjes,en in deLogdse-orde,den 3den zooals beeren,wolven!damherten, alligators
Augustus 1814 ingesteld,bljftharegedach- en stekelzwjnen,en u1tdenbodem haaltmen
tenlsbewyard.
er jzer,zilver,steenkolen,aluin,zout,m0Louisladen (De) is de naam van eene lensteenen,kalk en potklei.Hetbinnenlandsch
eilandengroep in Australië. Zj isdooreene verkeer is er levendig en de zeehandeluitstraat van Nieuw-Guinéa gescheiden,en het gebreid,bepaaldeljk teNew-orleans;een en
schtjnt,dathareeilandenmeestaldoorkoraal- anderwordt door kanalen en spoorwegen 0ùvormingen omgevenzjn.Dezegroep,in 1606 gem een bevorderd. De inwoners vormen een
d01f
0rlïIITo
rresqezien,werd in 1768doorBow zeergemengd ras;zj zjnmeerendeelsafkom: op nleuw ontdekten metden naam stig van Franschen, - voorts vindt men er
,çc
van Louisiaden bestempeldyIn 1848eerstheeft Spanjaarden, Anglo-Amerikanen, Schotten,
echter Owen Sfllldy de zekerheid gegeven, Ieren en Duitschers.In dentjd,diedenburdat de Louisiaden eene afzonderljke groep geroorlog onmiddelljk voorafging, waren er

vormen en geen deelvan Nieuw-Guinéa uit- 331000 slaven. Men heefter een Senaat van
maken.De voornaamste harereilanden zjn: 36 V0Or den tjd van 4Jaar gekozen leden en
het Zuidoost-eiland (19 D geogr.1jll)en eene Kam er van 111 voordentjdvan 2jaar
het eiland Joannet met een berg ter hoogte gekozen volksvertegenwoordigers. D eze ligvan 300 Ned.e1.Aldeeilandenonderscheiden chamen vergaderen om de 2 Jaar te Batonzich door een weligen plantengroei, doch de Rouge,de hoofstad deslands.Hetuitvoerend
woestheid van hunne bewbners heeft t0tnu bewlnd is er in handen van een gouverneur,

t0eeen nyderondeizoek belet.

voor den tjd van 4 jaren gekozen.-- Dit

Louislana, één der Vereenigde Staten land werd in 1541 doordeSpanjaarden ontvan Noord-Amerikaj telt op 2192 D geogr. dekt vervolgens door de Britten bezocht en
mjl727000inwoners.DezeStaatgrenstinhet in 1682 door deFranschenvanvolkmlantingen
zuiden aan de Golfvan Mexico,in hetwesten voorzien en tereerevanLodewukXfFLou'
lsiaan Texas,in hetnoorden aan Arkansasenin ana genaam d.D och deze koloniën bezweken
het oosten aan Mississippi. Uit de rivier van voor het ongunstig klim aat.Daarna verkreeg
dezen naam ontspringen benevens de Red in 1712 Crozart,een rjk Fransch koopman,

Rivertalrjkezjtakken,diehetzuidwesteljk den alleenhandel op Louisiana voor den tjd
gedeelte van Louisiana in groote eilanden van 50Jaar,doch droeg dien in 1717Overaan
tc, die zich toen aan het hoofd stelde van
verdeelen. De belangrjkste van deze takken La'
is de Ibervillejwelke door de m eren Maure- eene handelmaatschappj naar de Mississippi.
pas,Pontchartrain en Borgnestroomt en met In 1764 stond Frankrjk Louisiana tot aan
de Golf van Mexico in verband staat. Tot deMississippiaan Spanjeaf,maarkreeghet
Louisiana behoort een grootgedeelte van de

in 1802 terug. Daar echter datland wegens

Mississippidelta, hetwelk Jaarljks aan over- zjneligginq,zjnklimaatenzjnbodem onder
stroomingen is blootgesteld. Het aangeslibde een krachtlg bestuur gevaarljk zou kunnen

land op de beide oevers van die rivier is 0n- Nvorden
V00r de Vereenigde Staten kwam
gemeen vruchtbaar en met bloejende plan- het Cungrès ill verzettegen dien afs)tand en
taadjes,vooralsuikergronden,bedekt,welke verkreeg volgenseen verdrag,den BostenApril
vöprden burgeroorlogjaarljksvoormeerdan 1803 door Barbl-M œrbois en Iuivingston ge10 millioen dollars suiker opleverden. Het sloten,voor eene s0m van 15 millioen dollars
zuidwepteljk gedeelte des lands,langs de zoowel de souvereiniteitvan het stadsgebied
Golf, bestaat uit lage graslanden. Verder New.orleans als in hetalgemeen van hetgelandwaalts strekken de Prairieën zich uit, heele land, geljk het te voren bezeten was

welke zlch gedeelteljk 15 Ned.elboven den doorSkanjg.

waterspiegelder zee verhefen.De grond tusLoulsvllle, de grootste stad van den
schen de Mississippi, Iberville en Pearlis Noord-Amerikaanschen StaatKentucky en de
eFen en levert behalve suiker 0ok katoen. hoofdstad van Jeferson-county?verheft zich

Hetnoordeljk gedeelte van dezen Staatheeft op den zuideljken oever der Ohio,juist beeen golvenden bodem m et veelbosch. In het nedon eene stroom versnelling en telde in 1870
noordwesten vindt men de Red River m et meer dan 100000 inwoners. Zj is de voorvele zjtakken,meren,eilanden enmoerassen; naam ste stapelplaats van hennep en tabak en
zj neemt de W ashita op en besproeitvrucht- heeft een levendigen handelmetNew-orleans
Eare streken.De nazomeren de herfstzjn in en metdeMississippi-steden,werwaartsJaar-
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erdestoombootenvertrekken.Voorts Louth , het kleinste graafqchap van Ierverschillende spoorwegen metde land,ligt in het nooxdeljk gedeelte van de
belangrjkste steden van hetbinnenlandver- provincie Leinster en aan de oostkust?omvat
bonden.JeFersonville,ten noorden vanLot
lisville op den regter Oeter der Ohio en in Indiana gelegen, is er heteindpllnt der spoorwegen van Indiana en Illinois, waardoor

de D tlndalkbaai, is ten noordoosten door de
Carlingtbrdbaaivan Down gescheiden enheeft

eene oppervlaktevan bjna 15 (n geogr.mjl.
Behalve het schiereiland tusschen genoemde

Louisville metdenoordeljke Staten gemeen- baajen,hetwelk eenehoogtebereiktvanbjna

schap onderhoudt.De stad heef'
teenfraaivoor- 600 Ned.el,en eene ileuvelreeks ten w esten
komen en bezit vele aanzienljke gebouwen. van Clogher-head)is hetland effen,vruchtLoulè (Markies van),een gunstelingyan baar en dool' de Creaghan, Fane, Dee en
Joao Ff van Portugal,werd geboren te Lis- Boyne besproeid.De landbouw , die er nagesabon in 1785. Hj was de Oudstezoon van noeg Over de helftvan den bodem beschikt,
graaf Valde.
& i.
:en reedsvanjongsafmet levert er vooraltarwe,haver en aardappels,
zjn lateren beschermheerverbonden.Hj zag. alsmede vlas en voedergewassen, en 0ok de
zich in 1807 verheven t0tm arkies van .fzpyle' veeteelt is er van belang.T0tde delfstolen

en wierf,als een jverig aanhangervan Na- behoortereenig l00d.Delinnenweverj heeft

poleons een korps van 8000 man,door den
Keizer met den naam van het ,ytzusitaansche
legioen''bestempeld.Demarkiesondersdleidda

er niet m eer z00 grooten omvang als v00r-

heen, terwjl het stoken van spiritus,de
visch-en oestervangsten dehandelaan velen

zich in de veldslagen bj W agram en bj een bestaan bezorgen. Het graafschap zendt
Smolensk,doch gedurende de Honderd Dagen

2 leden naar hetParlem enten de hoofdstad

bevond hj zich bj Lodewî
jk X VIIIte Gent. o0k een lid. De bevolking telt er Omstreelts
Latervertrok hj naarBrazilië,waarJoaoVl 75000 zielen, zonder die van de stad Droghem t0t groot-stalmeester benoemde.Methem heda te rekenen,welke met15000 zielen een
keerde hj in 1821 naar Portugalterug,waar afzonderljk graafschap vormt. De hoofdstad
s Dundalk, aan den spoorweg en aan de
hj pestadig hooger klom in de gtlnst des iDu
ndalkbaai, aan den mond der Creaghan
Konlngs,maar wegens zjne constitutionéle

gevoelenszeergehaatwasbjdeabsolutisten, gelegen,m et 10000 inw oners en veelhandel.
vooxal bj d0m M igltël. Daar hj zich met Louvel (Pierre Louis), de moordenaar
kracht verzette tegen hetvoornemen om den van den hertog van Wdrrï (zie aldaar),geboKoning onder het toezigt van een familieraad

ren te Versaillesden7denOctober 1783,leerde

te stellen, werd hj den lstenMaart1824 in hetzadelmakersbedrgfen diendeonderNapozjne woningvermoord.
leon I bj dekavallerie.VanjongsafonderLourdes,een stadjein hetFransche de- scheidde hj zich dooreene somberegemoedspartementllautesPyzenêesaan den mondvan gesteldheid; hj was vljtig en zuinig,maar

het Lavedan-dal op eene rots gelegen,telt kon geene 'tegenspraak dulden en trok van
n0g geene 5000 inw oners,m aar isindelaatste de eene plaats naardeandere.Reedsin 1814,
Jaren vermaard geworden alsbedevaartplaats toen de Verbondene M ogendheden in FrankderR.Katholieken.Aan hetwatertoch uiteene rjk trokken, kwam hetdenkbeeld bj hem
aldaar aanwezige bron, bet Lourdes-water, op,om t0t behoud des vaderlands de .
Bonrw ordt door dp geloovigen eene buitengewone àol: uit den weg te ruimen.Hj begafzich
genezende kradlt toegekend.
naar Elba, om met den Keizer te onderhanLoureiro (J0ao de), een verdiensteljk delen,m aarkeerde onverrigter zakenaarhuis
Portugeesch kruidkundige,geboren omstreeks en werd na de terugkom stvan Napoleovtgehet jaar 1715,vertrok als geesteljke en wél plaatst a1s zadelm akersknecht'in de stallen
als verkondiger van het Christendom naar van het H0f, eene betrekking welke hj
Cochinchina. Doordien hj zich tevens op de Onder de Bourbons behield. De staatkundige
geneeskunde had toegelegd, verwierf hj er gebeurtenissen onderde Restauratie vermeerde gunst des Konings en verlof Om in het derden zjn haat tegen de dynastie en hi
j

land te bljven. Gebrek aan geneeskrachtige nam eindeljk het besltlit om haar uit te
kruiden bragthem t0t de beoefening der bo- roejen en met den hertog van Wer'
rïte betanie, zoodat hj een grooten voorraad van ginnen.Toen deze den 13den Februarj 1820
planten beschreef, droogde, verzamelde en des avondstegen 11 uur zjne gemalin uitde
naar Europa zond.Vervolgens vertoefde hj 3 opera naar het rjtuig bragt, drong Louvel
Jaar in de omstreken van Canton,waarhj derwaarts,greep hem bj denlinkerschouder
desgeljks vele planten bjeenbragt.Z00 deed en stiet hem een mesil1de linkerzjde.De
hj 0ok gedurende zjne terugreis naar zjn m oordenaar w erd gevat en aanstonds dool'
vaderland in andere oorden van A zië en op den minih
sti
jer Deeazes in hetverhoorgenomen,
het eiland Mozambtque.Na eene afwezigheid waarbi
j
verklaarde? dat hj den lT1oord
gedurende 36Jaarkwam hj in Portugalterug nietgepleegdhaduitpersoonljkenhaat,maar
en schreef er zjne rFlora Cochinchinensis ter verdelging van Frankrjks grootste vjan(1790, 2 d1n)'', die Op lastderPortugésche den.Hj bleefdatstaandehouden gedurende
Acadêmievan W etenschappen werd uitgegeven. hetprocès,hetwelk gedurende 3 maantlen in
.
Hj overleed in den aanvang van 1796,en de Kamer der Pairs gevoerd werd.Medeplig.
een plantengeslacht uit de familie der Burse- tigen k0n m en niet ontdekken.Lourelw erd
raceën heeft naarhem den naam van Loureira t
erddoo
dtsve
ha
plaa
oroo
p drde
enel
vddlnen
J zjneteregtstelling
ontvangen.
unj 1820.
13*
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LOUVET DE COUVRAY-LOUVOIS.

, zin de Oplrfczlptwz,onttrok htjzich aan alle
Louvet de Couvray (Jean Baptiste'
#)
schrjver en lid derConventie? vefmaken en verschafte zich door rustelooze
geboren te Parjsden lldenJunj 1760,ont- inspanning eene grondige kennis der zaken
ving eene gebrekkige opleiding,maar bezat van Oorlog. Reedsin 1666belastte zjn vader
een uitstekenden aanleg,zoodathj reeqsop hem methetbeheerderkrjgsaangelegenheden,
een Fransch

l7-jarigen ouderdom secretariswerd van het en Louvois verkreeg Tveldra een grooten inlid derAcadémieDietria.Laterzag hj zich vloed, daar Lodew'
qk XIF zich overtuigd
bj den boekhandelgeplaatstenschreef(1787- hield,dat hj zic,h t0t minister van O0r10g
1789) toen zjn beruchten roman:pLesaven- had gevormd. Terwjl Colbert,metwien hj
tures du chevalier Faublas (1791, 13 dln; in vjandschap leefde, degeldeljke bronnen
1822,4 dln)''.'
In den aanvang derRevolutie deedvloejen,schiep Lonroiseenmagtigleger
verdedigde hj de gebeurtenissen van 5 en 6 en'bragt,geholpen door Vauban,de genie en
Odober 1789 en werd lid van de clllb der artillerie op voortreffeljken voet. Nu werd
l*n jver te bewjzen,gaf hj uiteerzuchtdeaanstokervanhetoorlogsJacobjnen. ()m Z*
hj in 1790 den ràman:pEmiliede Varmont vuur. Hj wikkelde den Koning ill stoute
ou le divorce nécessaire''in hetlicht,waarin

ondernem ingen en prikkelde diens heersch-

hj hethuweljk derpriestersen deechtschei- zucht. Toen de oorlog met Spanje in 1668

ding verdedigde.In de W etgevende Vergade- door den Vrede van Aken een einde nam ,

ring verbond hj zich metdeGirondjnen,en
toen Roland minister werd, trad hj voor
dezen op alspublicist.Hjrediyeerdehettjdschrift: pLa Sentinellq''
,waarlnhj dageljks
sprak Over de zamenzweringen van het Hof.
Door den invloed van Roland werd hj lid

zette hj den Koning Op tegen de Nederlan-

ders.De oorlog nam een aanvang in het vertrouwen 0P een wéluitgertlstlegervan180000
arenne en Condé deden den voorslag
m an. T'
om door een snellen marsch naax Amsterdam
een voordeeligen vrede te verw erven, doch
der Nationale Conventie,vorderde strafvoor Louroisverjdelde datvoornemen.Nadatreeds
de moordenaars van September en had den in Mei 1672 de helft der Nedexlanden in de
Qgsten October 1792 den moed, Robespierre handen des Konings gevallen was,hield Loute beschuldigen van pogingen om zich van roï,
s dezen tep g,en de Nederlandersdwongen
de dictatutlr meesterte maken.Om den K0- nu de Franschen door het Openen der sluizen

ning te redden,stemdehj voordiensdood, tot den aftogt.Op dergeljkewjzehandelde
maar met uitstel.Na de nederlaag der Giron- Louvois in den veldtogt van 1674. Tnrenne

djnen vlugtte hj uit Parjs, doolde met deed een aanvalin strjd met 'sMinisters bePétion, Valady en eenige anderen door Bre- velen,maar volbragt dieyls last,om de Pfalz
tagne, in Limousin,en keerde eindeljk in teteisteren metmoord en brand.Naden Yrede

vertwjfeling terur naal'Parjs, waarhj t0t van Njmegen wasLonvoisbtliten denKoning

aan de omwentellng van 9 Thermidor ver- de magtigste man in Frankrjk.Nu zorgde
scholen bleef.Degeschiedenisvan zjne0m- hj met verdubbelden jver voor het leger,
dwalingen gafhj in hetlichtonderdentitel: bewoog den Koning t0t de instelling der beXQuelques notices pour l'histyire et lerécit ruchte Réunions en verraste Straatsburg den
de mes périls (1795 en laterl.' Eerstden8sten 3osten 8eptem ber 1681.De dood van Colbert

Maart1795nam hj wederzittingin deConventie,waarhj de reactiemethevigheid bestreed. Bj de instelling der dictatuur werd
h.j lid van den Raad van Vjfhonderd,en
toen hj in 1797aftrad?stichttehjeen boekhandel, welke door ztlne vrouw werd Faargenomen.Totlid van het Instituutbenoemd,
bezorgde zjn gebrek aan eene classieke vorming hem menigen aanval, en toen hj de
vrjheid van drukpers beperkt wilde zien,
werd hj met spot en hoon overladen.Hj
overleedden25s$enAugustus1797.Zjneecht-

in 1683waseengevoeligeslagvoorFrankxgk,

zj pogingen aanwendde om zich doorvergif
om het leven te brengen. Lonvet was een
van devoortreFeljksteredenaarsderOmwenteling, zooals trouwens bljkt uitzjne ge-

gering.Toen hj niettemin zjne toekomstbedreigd zag,wikkeldehj in 1688 denKoning
in een oorlog methd Duitscherjk.Deeerste

(1792)'', - en pDe la conspiration du 10
Marsetdrla faction d'Orléans(1793)''.
Louvols (FrançoisMichelLetellier,markiesde),ministervanOorlogin Frankrjkten
tjde van Lodewuk XIF, werd geboren te
Parjs den 28sten Januarj 1639. Zjn vader,

over een al te groot raam in het kasteel
Trianon, aldaar geplaatst onder het toezigt

omdat Louroiszlch toen o0k metdeflnanciën
bemoeide en een stelselvan afpersing en crediet huldigde,hetwelk hoogstnoodlottig w as

voor zjn vaderland. Daar hj gepoogd had

den K oning afkeerig te maken van madame
de X tzl fezCorzen hem althans overreed had,

om het htzweljk met haar niet openbaar te
maken, moest hj zich staande houden door
zich onontbeerljk te makep.Hj bewoog 4en

Koning om de beschikbaxe troepen t0t bekeering der Protestanten aan te wenden en
genoote was zoozeer aan hem gehecht,dat werd alzoo de oorzaak der gruweljke inle-

schriften: rAccusation contre Robespierre

aanleiding hiertoe was, naar men verhaalt,

een twist van den Koning metzjn minister

van Lourois.Toen z0u dezepitgeroeqen heb-

ben:pIk ben verloren,wanneer ik dlen man

niet door een oorlog van hetljfhoud!''Om

die reden nam de langdurige 00rl0g een aankanselier en staatssecretaris in het departe- vang, die de beste krachten van Frankrjk
m ent van Oorlog, kocht voor hem in 1654 noodeloos verslond en eerst in 1697 met den
het regt van opvolging in datambt.Nadat Vrede van Rjswjk eindigde.De ministervan
hj in 1662gehuwd wasmetderjkemarkie- M arine Seignelay stelde voor na de oorlogs-
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verklaring aan Willem JJT,om Engeland op ljk de n0g ontbrekendegevelsaan de zuidzee aan te tasten. Lowrois echter verzette en noordzjde door Loltis Zeec'
?
z en denog

zich metkrachttegen ditylan,uitvrees dat geheel afwezige gevel aan de oostzjdedoor
zjn invloed daardoorvermlnderenzou.onder Clalbde .rezvtzzlflf, die er de vermaarde c0l0nhet voorwendsel van beveiliging dergrenzen nade sti
ehtte. Viex vleuqels, elk met een
des Rjks herschiep hj in 1689 de Pfalzin grooten ingang in het mldden,Omsloten nu
eene woestenj.Heidelberg,Manheim ,W orms, het vierkante binnenhof van het paleis. Het

Spiers en andere steden werden geplunderd
en verbrand. Madame de X txizd/dzdpzàmaakte
den Koning daarop opmerkzaam , en deze
verbood toen den minister om Trier te verbranden, waartoe reeds besloten was. Toen
nu Lowvois er op aandrong,datditplaneven-

bouwen van het Nieuwe Louvre ging intus-

schen zeer traag. Lodewj;k XIV stelde er
weinig belang in,en na zjndood seheenniemand zich om het Louvre te bekreunen.
Im mers toen de vorsten doorgaanshun ver-

bljfhielden teVersaillesenteFontainebleau,
we1uitgevoerd zou worden en erbjvoegde) werd dat gebouw eerstdoorachterbljvende
dat hj hetbeveldaartoereedsgegevenhad, hofbedienden en ambtenaren en later doûr
om den Koning alle gewetenswroeging te be- kunstenaren en geleerden bew oond.Hetbezit
syaren! greep de Koning naar de tang,die van een vertrek in hetLouvre w erd alseene
zlch bj den schoorsteen bevond!en z0u den groote eer beschouwd en tevens als eene beminister mishandeld hebben,indlen de.V iw- looning. De beroemdste scl
hilders,béeldhoutenon niettusschenbeidengekomen was.Zulke wers en gravetlrshadden aldaarhunneateliers.

tooneelen vielen bj herhaling voor en onder- 00k bevonden zieh op de verdieping de zit' lën, alsmjnden de gezondheid van den minister,die tingszalen van versehillende academniets zoozeer vreesde als zjn val.Naeene mede de daarmede verbondene gehoorzalen,
verjadering van den Staatsraad, den 16den terwjl daar beneden zieh de vermaardeK0Julp 1691 bjdeAtzizz/ezlpzlgehouden,waarop ninkljke drukkerj bevond. De Conventie
dé Koning zich Ongemeen hardjegenshem plaatste er grdurende de omwenteling het
eum , maar droeg weinig zorg
gedragen had, overleed Lonrois plotseljk nationaal mus'
onder eene aderlating. Sommigen beweren, vooreenebehoorljkeplaatsingderschilderjen
dai ergernis ztjn doodveroorzaaktheeft,en en even weinig voor hetonderhoud van het
anderen,dat hj door een ztjner bedienden op gebouw , dat gedeeltelt;k in verval kwam.
last van den hertog van Saroyevergiftigd is. Eerst in 1803 ontvingen dearchitectenPercier
Louvre (Het), tegenwoordig het voor- en I'ontaine van N apoleon I den last,om het
naamste muséum van Partjs,was,sedertzjne Louvre te herstellen en tevoltoojen. Toen

stichtinq onder het Capetingische Huis,bj
afwissellng Koninkljk slot,jagthuis en vorsteljke hofburqt.Koning Karel F hersehiep
den h0fburgt ln eene Gothische residentie,
welke ten tjde van Frans1 en Hendrik 11

is een groot gedeelte van het werk volbragt,

hoek, was nog niet gereed, toen Catltarina

zjn het Lotlvre en de Tuilerieën t0t een

maar hetgedeelte lanys de Rue Rivoliydat
het Louvre m et de Tullerieën z0u verbinden,

bleef in zjne beginselen. Ten tjde van de

Restat
lratieen van Lodewi
jkTACIY.
Sbleefhet
sance-stjlwerd veranderd.Dezeverbouwinj, in 1852 weder 0lt, en hetgrootse,
hegeheel
thans bekend alshetOudeLouvre,namelkk werd onder de lelding van Viseontien verdebeidehalvegevelsaandenzuidwesteljken volgensvan Lefnelin1857voltooid.Daardoor
door Pierre JTeycpf in 0en paleis ill1*0na1S- werk gestaakt. Eerst Napoleon I1I vatte het

#eiM edieide overbljfselen van hetoude kasteel zoo goed mogeljk daarmede vereenigde
en er haren intrek nam. Uit dien tjd is ook
het gedeelte afkomstig, dat m et den zuideljken gevel van Lescot uitspringt naar den
kant der Seine, w aar KarelIX tnaar m en

wil, uit het venster van zjne kamer in den

Bartholomaeusnaeht op de Hugenoten schoot,
die zich zw emm ende ot'metvaartuigen naar

reusae,
htig paleis vereenigd, hetwelk op de
pxachtige residentiën der Oud-Rom einsche

Keizers geljkt en wûningen voor het Hofgezin: kazernen,ministeriéle bureaux:m tlsea
',
bibliotheken, tuillen,paradepleinen, rjscholen?paardestallen enz.bevat. Thans is bepaaldeltjk hetLotlvre hetrjkste musêllm van
schilderjen, dat men vinden kan;dââr aanschouwt men de gaanderj der antieken,-

de andere zjde der rivier wilden begeven. het muséum van Egyptisehe en Assyrische
Hendrik IV plaatste daarop eene verdieping
en verbond het voorts dot)r eene reeks van
gebouwen metde Tuilerieën.Deze gebotlwen

monumenten?het muséum van mndernebeeldhouw werken,de voormalige verzam eling van
antiqtliteiten van den markies Campana,de
verzameling van middeneeuwsche mbrkwaardeApollo-gaandexjendegrgotegaandel'
j
waren bj ztjn dood voltooid naal'plannen digheden, le musée dessouverains,de gaanvan Dqeereean, D'
aplrac en M étêzea'
tt. Het derj van schilderjen, waar vooral o0k de

eigenljke Louvre bleet'eehter eën verwonderljk zamengesteld gebot
lw ,totdatde arehited Lemevcler,op lastvan Riehelie'
t,bj den
westeljken gevel van Lescot de andere helft
voegde,met het Pavillon tlf) 1'H0r10ge in het
midden, en den noordeli
jken vleugel zoo ver
bragt,dathet Louvre halfverrezen was. De
andere helft - het Nieuwe Lotzvre - werd

Nederlandschc schoolglansrjk vertogenwoordigd is,de verzameling vanhandteekeningen,

de verzameling van koperenylaten,enz.Door

het woeden der Commune ln 1871zjn het

Stadhtlis en de Tuilerieën verwoest en isook
het Lotw re nietgngedeerd gebleven.Eenklein
gedeelte van hetgebouw metde daarin aanwezige boeken werd eeneprooidervlamm en,

gebottwd ten tjde vallLodemljk XIV,name- dol
!ll het voornaamstegedeeltemetzjne 0n-
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betaalbare kunstschatten bleef gelukkig be- hooren: Johann Karl Löwe,een uitsteken;
houden.
komiek uit het midden der 18de eeuw ;Loveling (Rosalieen Virginie),tweezus- I'riedrok A sçfxdf Leopold Löwe,een zoon van
ters, geboren te Nevele in Oost-vlaanderen, den voorgaande en çeboren in 1767.Hj was
de eerste den lgden Maart 1834 en de tweede diredeur van een relzenden troep,een uitsteden 17den Mei 1836,hebben zich bekend ge- kend zanger, componist van de opera:rDie

maakt a1s verdiensteljkedichteressen en n0- Insel der Verfihrung'', die grooten b'
dval
vellenschrjfstèrs. Rosalée schreef: nTrina, vond,en overleed in 1816;- Dorothea Fr1eene vertaling uithet Platduitsch van Klaas derike z-t
z/ïl Löwe, eene zuster van den
Gr0th (1864)'',en in het pNederlandsch Mu- voorgaande, eene uitmuntende zangeres; %nand ZJzpe,een zoon van den voorlaatséum''van1874leverdezj:rMeesterHuyghe''. Ikrd'
Metharezustergafzjuit:pGedichten(1870)'' ste, geboren in 1787 en overleden in 1832,
en rNovellen (1874)''
, en overleed den 4den een voortreFeljk acteur in hettreurspel4Mei 1875. - Virginie plaatste, evenals hare

Sophie ZJY:, eene dochter vap den voor-

zuster,onderscheidenebjdragen in Jaarboek- gaande,geboren te Oldenburgden24stenMaart
Jes,en schreefinhetgNederlandschMuséum'' 1815.Zj ontwikkelde zich onderdeleiding
denovelle:rDeverdwaalden'',terwjlin den van Coemarra te W eenen t0t eene uitmunreeds genoemden bundelnovellen de grootste tende zangeres, schitterde als eene ster der
helftvan haar afkomstig is.
eerste grootte Onder de Opera-zangeressen te

Lowe (SirHudson) debewakervan Na- Berljn, bezochtin 1840 Parjs, Londen eù

polesn I op St. Helena, geboren in Ierland Italië, trad in 1848 in het huweljk met
/
lpzlLohtenstein,luitenant-veldden 28sten Julj 1769,trad in 1785 alsvrj- prins Friedrieh '
williger in Engelsche dienst en zag zich in maarschalk in Oostenrjkschedienst,en over-

1791 t0t luitenantbevorderd.Hj woonde de
ogt
op
expeditie bj tegen
2 Toul
Jaaron
inen den veldt
ve
rvo
lCorsica, diende
Portugal,
gens in Egypte, werd in 1800 maloor en

leed te Pesth in 1866; - Franz Zl#'
?
z#
Feodor ZJZId, een broeder van den voorlaatste, geboren te Cassel in 1816.Hj be-

zocht het lycéum te Manheim en legde zich
kwam in 1802 op wachtgeld. In 1803 zond vervolgens t0e op de dramatische kunst.Selord Hobarthem met een geheimen lastnaar dert1841ontwikkelde hj a1stooneelspeleren
Portugal en Sardinië.In het volgendeJaar regisseur aan den hofschouwburg te Sttlttgart

maakte hj hetregimentCorsicaanscheJagers zjn uitstekenden aanleg en vormde zich t0t
voltallig en verkreeg den rang yan luitenant- een der beste tooneelkunstenaars van onzen

kolonel. In 1806 was hj kommandantvan
heteiland Capri,hetwelk hjna'eenedappere
verdediging in 1808 aan de Franschen moess
overgeven,waarna hj volgensdecapitulatie
metwapensen voorraad naarSiciliëtrok.Bj
den aanvalop Napels bevond hj zichin de
vôörhoede.00k naD hj deelaan de verove-

tjd.Zjn spelis edel,boejend,oorspronke1jk en waar,en zjnestem krachtig en welluidend.00k a1sdichter heefthj zichbekend
gemaakt d00r: sbichterweihe'', - pFrankfurter Lieder''
, - pvenetianische Sonette''
enz.; - Lill@ ZJZnd, eene zuster van den

voorgaande.Zj Werd geboren in 1817,schit-

ring van Ischia, was tegenwoordig bj het terde reeds vroeg op het tooneel,m aartrad
bezetten van Zante en Cephalonia .en w erd in hethuweljk metden vrjheervon fïidfer;
op laatstgenoemd eiland het hoofd van het
Jnlie Zlf.ne, eene tante der beide voor-

Voorloopig Bewind.In 1812 werd hjkolonel, gaanden en geboren in 1790.Zj waseen siekwam '
1n 1813 als Engelsch commissaris in raad van den hofschouw burg te W eenen en
rarva
nank
Blr
uc
lber,envergezelde overleed in 1850;- L'udwlg ZJZ/Y ,een broehet hoofdkw arti
nea
Fr
jk
dezen in 1814
, zag zich dervan laatstgenoemdeengeborenin1795.Hj
in dat Jaar t0tgeneraal-maloorbenoemd,maar speelde sedert 1811 te Praag,sedert 1821 te
in 181à totgouverneurop St.Helenaenalzoo Cassel,en verbond zich in 1826 aan den hoftot bewakervan Napoleon.Na zjn terugkeer schouwburg te W eenen.In 1838 werd hj er
in 1825werdhjopperbevelhebberopCeylon, regisseur,schitterde in heldenrollen,en over-

in 1830 luitenant-generaal,en in 1842 bevel- leed den 7den Maart 18714 - Anne .ZJCt):,
hebber van het50steregimentinfanterie.Hj eene dochter van den voorgaande,geboren in
overleed den loden Januarj 1844.A1sbewa- 1821.O0k zj heeftzich alstooneelkunstena-

ker van Napoleon handhaafde hj met over- res vooral in het bljspelzeerverdiensteljk
dreven hardvochtigheid en wantrouwen de gemaakt.Voortsvermelden wj n0g:
vborschriften, hem door de Engelsche regé- Jnli'
tt,% .JZJ'
In:, e0n Jonger broeder Van
ring gegeven.Daardoor berokkende hj zlch Ikodor. Hi
j werd geboren te Manheim den
den haat van den voormaligen Keizer en gaf 8sten Augustus 1823, wjdde zich aaa scheitevens zjn naam prjs aan eene ongunstige en landbouwkundige studiën en stichtte in
beoordeeling. T0t zjne verdediçing schreef 1852 te Frankfort aan de Main een groot
hj:rMémorialrelatifà la captivlté deNapo- chemisch-analytisch laboratorium, terwjlhj
léon à Ste Hélène (1830,2 dlnl''en zjne onderscheidene bjdragtm leverde in Poygennagelatene gedenkschriften werden de bouw- #pc '
d Annalen''.
stofen voor de: oHistory ofthe captivity of
Johann Xtzr!Gotl
frled .
r#zce,een verdlensteNapoleon (1853)''van Forsyth.
ljk Duitschcomponist.Hjwerd geboren den
Löw e is de geslachtsnaam van een aantal 3ostenNovember1796teLöbeliinbjHalle,beDuitsche kunstenaars, wier talenten vooral zoehtde schoolte Köthen eyihetgym nasium
het tooneel hebben verheerljkt.Daartoebe- vanhetweeshuisteHalle,legdezichmetjve-
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t0e op de muziek en studeerde tevensaan de
univexsiteit in de godgeleerdheid en in de

te onderscheiden door eene moedige verdediging van Krakau. In 1734 t0t 1735 voerde

wjsbegeerte. ln 1819 en 1820 was hj te
Dresden, waar hj de vriendschap verwierf
van K. M . '
ppzl W eber,en in hetlaatst van
1820 vertrok hj naar Stettin alscantoren
leeraar in de'muzielt.Hier componeerdehj
veel voor zang,en vele van zjneballaden
en liederen zjn algemeen bekend geworden.
Hj levertleomtrent125muziekwerken,waaronder vooral zjne stukken voor êéne stem

htl bevel over de Saksisehe troepen aan de
Rjn.Nadathtlvoortsin dienstgekomenwaB
van de Keizerin van Rusland,verwierfhj
door zjn gedrag in deKrim en Ukrainez0û

uitm unten. Daaronder bevinden zich voorts

oratoria,sonaten,kwartettenenz.Zjneopera's
vielen minder in den smaak. In 1866 legde

hj zjne betrekking neder en vestigde zich
teKiel,waarhj den zosten April1869over-

leed.

Low ell, eene stad in den Noord-Amerikaanschen Staat Massachusetts en aan de
Merrimac, vormde t0t 1825 eeù deel van
Chelmsford en telde toen Q00 inwoners.D00r
uitbreiding van het fabriekwezen heeft zj
thansden naam verworven vanrwmerikaansch
Manchester'',telt 40000 inwoners,22 kerken

grooten roem , dat hem een kommando werd

toevertrouwd.Daarna kwam hj indienstvan
Lodewj;k XF,werdin1743luitenant-generaal
en onderscheidde zich in 1744 bj de belegering van Meenen, Yperen en Freiburg door
beleid en moed.In 1745 voerde hj bevel
over het reservekorps in den slag bj Fontenoi en droeg nietweinig bj t0t deoverwinning.Daarna veroverde htj Gent, otldenaerde, Ostende en Nieuwpoort, nam in
het volgende Jaar Sluis,Sas-van-Genten de
overige vestingen in Staats-vlaanderenj en
maakte zich gereed t0t verdediging van Antwerpen.De vesting Bergen-op-zoom,tevoren

vooronoverwinneljk gehouden,veroverdehj
den 16den September 1747 stormenderhand en
Ontving den maarschalkstaf.Hj overleed den
Q7sten Mei 1755.Zjne kennisvan de krjgs-

en talrjkescholen.Zj isdoorhetMerrimac- en versterkingskunst was zeergroot,alsmede
en Middlesex-kanaal alsmede dooreen spoor- die der oude en nieuwetalen,en terwjlhj
weg met Boston verbonden.H aren naam Ont- doorbescheidenheidenwelwillendheideenaanleent zj aan een burgervan laatstgenoemde genamen indruk maakte?behoordehj tevens
stad, I'
raneis Ocspf Lowell (geboren 7 April t0tde voorstandersvanluidruehtigevermaken.
1775 en overleden 2 September 1817), dib
Lbw enhaupt (Adam Ludwig),een dapveel gedaan heeft ter bevordering van de

per Zweedsch generaal, geboren den 15den

fabxieknjverheid in N'Oord-Amerika, terwjl April 1659, studeerde te Lund en Upsala en
zjn zoon Joh,
n Lowell(gebûren denlldenMei laterteW ittenbel
'
g enRostoek,tradinBejer1799, overleden den 4den Maart 1836) het sche diensten streed a1s ritmeestertegen de
Lowell-institl-tte Boston gestichtheeft,waar
Openbare voorlezingen w orden gehouden.

Turken en Hongaren. Eerst in 1697 keerde

ten, van welke inzonderheld de: pBiglow

naar den Koning wilde brengen: Pder de

hj naarZweden terugtwaarKarelXIIhem
Low ell (James Russell), een zeer ver- t0tbevelhebberbenoemde van een pas.gewordiensteljk Amerikaansch dichter,geboren te ven xegiment.In den oorlog tegen de Russen
Cambridge den 22sten Februarj 1819,isse- vocht hj zeer voorsyoedig en werd weldra
dert 1855 hoogleeraar in de nieuwe talen en generaal dex infanterle. lntusschen bragt in
letterkundeaan Halwardcollèye.Zjnegedich- 1708,toen hjeenehulpbendevan 16000man

paqers''zeer geroemd worden,zjn bj her- Gzppfe hem bj S10y aan deDnjepreenenehallng uitgegeven,en ook zjne echtgenoote
M aria TrrAïf (geboreu 8 Julp 1821,overleden
27 October 1853)heeft zich als dichteres 0nderscheiden.
Löw endal (Ulrich Friedrich W oldemar,
graafvon),deachterkleinzoonvanIb-edevikTff,
koning van Denemarken, werd geboren te
Hamburg den lsten April 1700. Hj was de
zoon van den vrjheer W oldemarvonLöwendal
(in 1:04 als opperhofmaarschalk en minister
te Drepden Overleden),begon in 1713in Polen
zjne krt
jgsmausloopbaan als Keizerlt
jk s0ldaat en werd in 1714 kapitein.Ntltradhj
als vrjwilliger in Deenschet doeh in 1716
weder in Keizerljkediensten onderscheidde
zich in den slag bj Peterwardein en bj de
belegerkngen van Tem esvar en Belgrado.
Daarna nam hj in Sardinië en Sicilie d00l
aan alle veldslagen van den oorlog van 1718

tot 1721.Gedurende den vreâe legde hj zich
tOeûp dekrjgskundeentraddaarnaindienst
van koning A'zyust'
ttsvan Polen,die hem t0t
veldmaarschalk en inspecteur-generaalderSak-

sischeinfanteriebenoemde.Hetoverljdenvan
dezen monarch gafhem gelegenheid om zieh

derlaag toe.W élwlsthj erzichdoorheente

slaan, m aar na den slag bijPoeltawa(1709)
moest hj eene capitulatie sluiten,welke het
oversehot van het Zweedsehe leger krt
jgsge-

vanyen maakte in Rusland.Hj zelfbleefer
10 Jaargevangen,werd door UlrlkeE leonore

bj* hare t'
roonsbeklimming tOt rjksraad benoemd en overleed,n0g vöör zjn terugkeer
in zjnvaderland,den lzdenFebruarj1719.Karl fzzàii, graaf von Lötvenhaupt, geboren
ill 16921 generaal in Zweedsche dienst en
W0g01àS de capitulatie van Helsingfors (1742)

door den krjgsraad ter dood verûordeeld,
deed eene vruchteloozepoging om teontsnappen,en werd in 1743 onthoofd.

Löw enstein , een graafschap met een

evenzoo genoemd bergslot in W iirtemberg,

meteeneoppervlakte van21/c(
3 geûgr,mj'1,
bezat t0tin hetmiddender15deeeuw zjne
eigene graven.De laatstegraafLodewi
jkverkocht het in 1441 aan keurvorst Philip tlls
de Pfalz,die het afstond aan Lodewi
jktde
Onwettige zoon van keurvorst knreder%k I
'plzl de Pfal
z,welke den titel aannam van

graaf von .
LJZP:JZdJJZIen door keizer M aaûmi-
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liaan I in den rjksgmvenstand opgenomen zjn ligchaam z00gestrengj datmen hem op
werd. Zjn kleinzoon Lodewi
jk 11 noemde zekeren dag bewusteloos vond liggen. Tien
zich graafTon .
JpJfzY%.
:&1-W ertheim ,en diens maanden latervertrok hj van Barcelonanaar
zonen, Cltrintopln.
5l#'
?
z# en Johann FFzeptfpr Palaestina. Intusschen Yierd zjn plan, om
stichtten de thans n0g bloejende ljnen,- zich aldaar aan de bekeering der Mohamme-

eerstgenoemde de ljn Löwenstein-Figldlfzr.
t
/of danen te wjden, door den bewaker van het
de Protestantsche ljn,thansLöwenstein-Frew Heilige Graf, den provinciaalder FranciscaJelàerot
?, en laatstgemelde de ljn Löwenstein- neni afgekeurd,zoodat hj in 1524 over VeApcAd/àrf of de R. Katholieke 1jn,thans netië naarBarcelonaterugkeerdeen zichbegon
Löwenstein-kosenberg. Het hoofd der eerste te oefenen in deLatjnschetaal.Na verloop
ljn is thans Wilh'
elm TJ>îLndwig,geboren van 2Jaren begafhjzichnaardehoogeschool
den 19den Maart1817 en te svertheim geves- te Complutum, waar hj anderen t0tgeestetigd, - en van de tweede Karl AàïzlrïcFz ljke oefeningen opwekte en godsdienstonderErnst Frclz, geboren den Qlsten Mei1834, wjs gaf aan het volk.
De Inquisitieliet
@@
wonende te Kleiù-Heuhach aan de Main.-

hem echter Wegens ZIJ11 zonderling gedrag

Zjne zusterAdellteid,geboren den3denApril in hechtenis nem on en stelde hem eerst ill
1831 is de gemalin van d0n M iguël, prins 1528op vrje voeten.Toen tl'
ok hj naarPavan Portugal,gezeteld op hetkasteelBronn- rjs,om zi
ch aldaarop degodgeleerdheidtoe
bach bj W ertheim.
teleggen.Hj maaktekennlsmetdweepzieke
Loxodromische lijn (De)ofsehuinsehe en eerzuchtige landgenooten en Franschen,
koerslI
jn (van 2otJç, schuinschjen 4()lJ4eç, zooals Laynez, Bobadilla, Rodriyltez. Pierre
koers) is eene 1jn van dubbele kromming, Zefàrr: enz.,die in 1534 methem hetplan
op de oppervlakte van een b0l of van een Ontwierpen,om eene orde te stichten ter beelliptisch Omwentelingslichaam getrokken, veiliging van het R.Katholieke geloof.Daar
welke de eigenschap heeft,datzj alle groote evenwel sommigen van hen hunne studiënnog
cirkels, uit ééne der polen getrokken,onder niet voltooid hadden,begafLoyola zich zO0-

denzelfden hoek snjdt.In de practjk iszj
de ljn, welke een schip doorloopt,wanneer
hd bj bet varen onveranderljk denzelfden
koers houdt,zonder echter daarbj ééne der

lanq naarSpanje,In 1537 kwamen zjteVenetlë weder btjeen en begaven zich vanhier
naar Rome, waar zj den 27sten September

1540 van paus Paldss II1 eene voorloopige
en in 1543 eene volkomene bevestiging der
welk geval het bljkbaar een meridiaan of Orde verkregen, waarna zj eene viervoudige
e
ene paralleldoorlooyt.Deloxodrûmische1jn gelofte aiegden in dehanden van den nuntitls
is eene spiraal,die ln tallooze windingen t0t Veralli te Venetië. Loyola werd in 1541 t0t
de pool nadert. Op de landkaarten met de eersten generaal der orde benoemdtofschoon

4 hoofdstreken van het kompas te volgen,in

prolectie van M ercator vertoontzj zich ech- eigenljk Laynez,zjn opvolger,toen reedsde
ter a1s eene regte ljn.Men kan haar o0k ziel was van de geheele stichting. 00k a1s
beschouwen a1s eene logarithmische spiraal, generaalvolbragtLcyola in dekerk van zjne
welke men verkrjgtdoorvoerstralen tetrek- orde teRome degeringstediensten,bemoeide
ken door een punt,data1syoolisaangeno- zich, zelfb zonder de Italiaansche taalte kenm en, en daarop afbtanden ultte zetten,die nen , met het onderwjsvan kleine kinderen

eene ge'ometrische reeks vorm en.D e opvol- en verzamelde aalmoezen ten behoeve Van
gende voerstralen moeten elkander onderge- Israëlieten en publieke deernen,in W ier be-

lgke hoeken snjden.
keering hj het gi
'ootste belang stelde.Hj
Loyola (Tgnatiusde),eigenltikInigoLopez overleed den 3lsten Julj 15569 en werd in
de .& ctz/#d,stichtervan de ordederJeznïeten 1599 dool
.Paullgs T'Rzaligyin 1622 door Green*geboren in 1491og hetkasteelLoyola in pprï'lf.ç X V heilig verklaard.Zjn gedenkdag
de Spaansche provinme Guipuzcoa, was de valt zamen met zjn sterfdag.Men heeftvan
Jongste van e1fkinderen en sleet de dagen hem 2 werken ill de Spaansche taal: pDe
zjner Jeugd a1s page aan hetH0f van I'
erdi- constitutie der Orde'' en pGeesteljkeOefeninand le Katholieke.Daarnadiendehj t0tin gen (1544)''.
zi
jn 20stejaar als soldaat en openbaardebj
Loyselleur(Pieter)ofL'Oisele'
ur de T5!geringegaven desgeesteseenridderljk,jdel liers,een Nederlandsch godgeleerd: van adelen dweepziek karakter.Bj de belegering van ljken stam en in 1530 te Rjssel geboren,
Pampelona doorde Franschen(1521)aanbeide studeerde te Orleans in de regten en werd
beenen zwaar gewond,liethj uitjdelheid advocaatbj hetParlementte Parjs.Deverden eenen voet, die niet volkomen regtge- volgingen,die ertegen deProtestantenw oedw orden w as, nogmaals breken en werd ge- den, deden hem echter dewjk nemen naar
durende ztjne herstelling doorhetlezen van Genève!waar ht
j Op raad van Beza zich aan

eene levensbeschrjving van Cltrist'
us en van de predlkdienstwjdde.Vervolgenskeerdehj
de levens van Heiligen een vrome femelaar. naarFrankrjk terug en stichtte in 1568eene
Zoodra hj genezen was, verdeelde hj zjne gemeente te Croisic.Door de gruwelen van
goederen onder de arsaen en deed eene bede- den Bartholomaetlsnachtverdreven,bekleedde
vaart naar Montferrat,waar htjaan hetwon- hj in 1573 te Londen het ambt van hoogderdadig Mariabeeld zjne wapenswjdde,zich leeraarin de godgeleerdheid,w erkteaan eene
een ridder der Heilige M aagd verklaarde,en Grieksche uitgave van hetNieuwe Testament
in het hospitaalte Manresa zjn intrek nam. en bevorderde de belangen van den prinsran
Hier en in eene naburige grotkastjddehj O0zltf1 bj de Koningin van Engeland.00k

LOYSELLEUR- LUBBERTUS.

Willem J,prins 'ean OrI-J':, maakte gebruik wt
lnstok en deoljfboom groejen.V
.oortsvervan zjne bemiddeling en benoeide hem in bouwt men er op kalksteenvlakten, cawsses

1575 t0t hofprediker en geheimraad, zoodat genaamd, graan,hennep,vlas en eenig ooft.
t men slechts weinig
hj zich na dien tjd in de'
Nederlanden 0p- Tn de bergstreek heet'
hield en groote diensten bew eesaan dengrond- korenvel
den,zoodat aardapyels en kastanjes

legger onzer onafhankeltjkheid en aan deHer- erdevoornaamstevoedlnrsmlddelen derlandvormde Kerk. Hj toefde daartoe bj afwisse- bewoners vOrm en. M en vlndter des te m eer
ling te Delft,te Dordrecht,teM iddelburg en
te Antwerpenenbevondzichinlaatstgenoemde

hooi en w eilanden m etveel runderen,m uil-

dieren en schapen.Debosschen,die er9l/sde
stad?toen dePrinsvermoord werd.Daarhj C)geogr.mj1beslaan,bevatten veelbeukende Franschen begunstigde, trad hj bj het hout, waarin wild en talrjke wolven huiszegepralen der Engelsche partj meer op den vesten. De belangrjkste schatten van het
achtergrond en hield, evenals Lonisede Co- departementvormen zjnemetalenqmenwint
li-t
py, meestal in Zeeland ziin verbljf, en er jzer,antimonium ,lood,koperen zilver.

overleed aldaarin November1à90.Hjschreef: Tot de voornaamste minerale bronnen behooKRatio ineundae concordiae inter ecclesias re- ren die van Bagnols.les-Bains.Denjverheid
formatas etc. (1579)'
/)- rRetbrmatarum in bepaalt er zich vooralt0t het delven en uib

Belgio ecclesiarum epistola apologetica a'
d et smelttm van m etalen en tothetbew erken van
contra atltores libri Bergensis dicti rconcor- w0l,en de handel,doorgeene enkelebevaardia''(zdedxuk 1661)'' - r'
rheses delibero bare rivier begunstigd? t0t den uitvoer van

arbitrio (1587)''
,- een grootdeelvan !
,Ap0- vee,kastanjes en wollen goederen.Vele inlogeticus libellus Arausionensis Principls ad- woners gaan Jaarljks naar meer zuideljke
versus edicttlm regis H ispaniae,qu0 is Arau- streken, om era1smaatjers,metselaarsenz.
sionensem proscxipserat''- rAdvysvanPierre werkzaam te wezen.H et departementis verl'Oiseleur, heer van Villiers en W esthoven, deeld in de arxondissem enten M ende,Florac
raad en hofprediker van W illem Itprinsvan en Marvelols,en heett Mende metruim 6000

Oranje,aan dien vorstgegeven overhetstuk zielen tot hoofdstad. Z!
j verheft zieh in een
van verdraagzaam heid in de godsdienstenz.'',
pcoxtverhaalenz.omtrentden moord aan
den Prins gepleegd doorB.Gerards'',- pN0vum Jesu Christi Testamenttlm , Graece et

woest landschap aan de L0tter hoogte van
700 Ned. el boven de Oppervlakte der zee;

zj is de zetelvan een bissehop en heefteene
in spitsboogstjl gebouwde hoofdkerk, eene

regtbank van eersten aanleg,onderscheidene
Testamentum Latine ex versione etcum an- seminaria,eenelandbouw vel.eeniging,een genootschap van kunsten en watenschappen,
notationibus Th.Bezae etc.(1587)''.

Latine (bi
jherhaling gedruktl''
,- en rNovum

Lozère, een departement in het zuiden eene boekerj en eene verzameling van schilvan Frankrjk,bevathetvoormalig landschap derjen en is hetm iddelpuntvan den sergieGevatldan, alsmede deelen van Velaien van handel, welke zich naar verschillende landen

het bisdom Uzès.Hetontleent zjn naam aan uitstrekt.
het tot de Cevennes behoorende Lozère-gebergtet dat het in het oosten en ztlidoosten
bedekt en zich tusschen de bronnen van de
L0t en de Tarn in den Lozère,den Lesora
der ouden,gemiddeld 1400 en in hetgranietgevaarte Mont-crucinas 1700 Ned.elverheft.

Lubbertus (Sibrandus),eenverdiensteljk

Frieseh godgeleefde,geboren Om streeks 1556
te Langweer, studeerde te Bremen,W ittenberg?Marburg,Genève enz.en werd in 1583

krankenbezoeker te Embden. Daar hij niet
overeenstem de m et de Luthersche godgeleerden aldaar,werd hj ee,
hter op lastvan graaf

Het vorm t over het geheel eene bergstreek
met eene gemiddelde hoogte van 1000 Ned. E dzard 11 ontslagen, waarna hem hethoog-

el,die op bjna 94 E)geogr.mtjlruim 135000 leeraarsambtin dejodgeleerdheidwerd opgeinwoners telt, waaronder zich vele Protes- dragen aan de academ ie te Franeker,alwaar
tanten bevinden. Van den Lozère loopt de hj den 29rtenJulj 1585 zjne intreê.redehield.
Margeridenketen (1300 Ned. el hoog) loord- In 1587 verwierfhj te Heidelberg hetdoctowestwaarts,tcrwjlin hetwesten deAubrac- raat in de godgeleerdheid na het verdedigen
keten verrjst, welke beide zich uitstrekken van:pi?5 theses dequaestioneak1homo in hac
naar hethoogland van Auvergne.Het depar- vita legem D eipertbete praestare possit''.Na
tement bestaat uit 3 gordels:de noordeljke dien tjd was l1tJteFranekeronvermoeidwerkbehoorttot de graniet-en voor een klein deel zaam en wees in 1596 eenprofessoraatteH eit0t de vulcanisc,he vorming,- Op den m id- delbergvan dehand.Meermalenwerdzjnraad
densten vindt m en kalksteen, - en in den door de Staten valz Friesland ingeroepen en

zuideljken leisteen.Hetnoordoosteltjk gedeelte zag hj zieh belast metlletbeslechten van Kerbehoort t0t het stroom gebied der Loire en keljkegeschillen.Alsgestrengenonverdraagwordt er dflor de Allier en hare zjrivieren zaam Calvinistverdedigdehj zjneleerhartsbesproeid, en het'westeljk gedeelte- verre- togteljk tegen R.Katllolieken, Socinianen en

weg het grootste
t0t dat der Garonne, Remonstranten,enalslidvandeDordtscheSywerwaarts de Tarn en de L0tzich voortspoe- node beiloorde hg met Togerman en Gomarns
den.Hetgebergte is erjaarljkseen geruimen t0t de lleftigste tegenstandersderAl-minianen.

tjd metsneeuw bedekt.Hetwestenennoord- O0k behoorde l1j t0t de revisoren van de
oosten des landsheeft een voehtig en regen- Staten-vertaling van het Oude Testament,en
achtig klimaat.Veel drooger is de zuidooste- vele geleerden van zjn ttld roemdelzhem als
ljke helling, waar de moerbeziënboom,de een bekwaam ,schranderen geleerd man.lltj
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overleed te Franeker in Januarj 1625.Van
zjne geschriften vermelden wj:pDeprincipiis Christianorum doglatt
lm libriVII (1591
en 1595)'', - rDe Papa Romano libri X
(1594):',- rDe conciliis libriV (1601)''
,lesia libri VI (1607)''
,- pDe Jesu
rDe Ecc
Christo servatore libri IV contra Faustum
Sodnum (1611)'',- mEpistolica disceptatio
de;deJustifcante (1612)'', pBriefaan den

het ruideljke in hetnoorden en westen door

Holstein, in hetzuiden door hetstadsgebied
van Li
ibeck en in hetOosten doorde Oostzee
is ingesloten. Behalve de stad Eutin bevat
het 2 vlekken en 140 dorpen en gehuchten.
Het is vertegenw oordigd Op den algem eenen
Landdag met het groothertogdom Oldenburg

en heeftzjnafzonderljkenProvincialenLand-

dag.Door een verdrag yan 15 October 1866
Aartsbisschop van Cantelberg enz.''
,- rBrief verkreeg Oldenburg,tegen afstandvan zjne
aan de Staten-Generaalop de beroepinge van erfeljke aansprakenOp Holstein,vanPruissen
Conr.Vorstius'' enz.
het tusschen de 2 deelen van het vorstendom

Lûbeck.onderdezennaam vermeldenwtJ: gelegeneHolsteinscheambtAhrensböck(zl/aste
Een vorstendom in hetgroothertogdom Ol- D geogr.mjlmet9000 inwoners),benevens
denburg langs de Trave en hetmeer Eutin eeL
nirekleineaangrenzende districten.
en in hetHolsteinschelandst
âapWagrië.Het
ùbeck isde hoofdstad enhetstaatkundig
werd a1sbisdom gesticht door keizer Otto T, middelpunt derkleinerepubliek,welke onder

maarin 1162 verplaatstede bisschop zjnze- den naam van rvrjeen Hanzestad Liibeck''
tel naar Eutin.In 1530 schaarde de bisschop een zelfstandigen Staat in hetDuitscherjk
zich metzjneonderhoorigen aan dezjdeder vormt en op 5,21 1 geogr.mjlbjna 57000
Hervorming en bleef er regèren als eerste inwoners telt (1875). In den Bondsraad van
Rjksvorst.Daar hetvorsteljk HuisRolstein het Duitsçhe Rjk heeftzj éêne stem en zj
aan het bisdom vele diensteù bewezen had, zendt een afgevaardigde naar den Rjksdag.
werd tusschen die beide in 1647 eene Over- Reeds bj het ontstaan van den Duitschen
eenkom st gesloten, volgens welke de eerst- Bond hadzj in 1867metPruisseneenemili-

volgende zes bisschoppen gekozen zouden taire conventie gesloten, volgens welke het
worden uitgenoemd Huis.Daarover ontston- voormal
ig Li
ibeckschecontinyentwerdopgeden verwikkelingen m et D enemarken, dat heven? terwjl er een Pruisslsch bataljon in
evenwelin 1667bj denVredevanGliickstadt bezettlng kwam , Om er de dienstpligtigen in
aan dieovereenkomstzjn zegelhechtte.Een zich op te nemen. De zelfstandigheid en de

nieuwetwistverhiefzichbjdebisschopskeuze souvereiniteit der republiek bljven daarbj
van 1701,waarbj 12 stemmen zich voorden ongeschonden.Hetbestuur derposterjen beDeenschen prinsKarelen 9 voordengroother- vindt er zich in handen van hetKeizerrjk.
t0g Cltristiaqn zlstpyfvan Holstein verklaard
hadden. Door bemiddeling van Engeland en
Nederland kwam echter eene schikking t0t
stand, volgens welke prins K arel meteene
s0m gelds werd afgekocht. Nadat eindeljk
door het kiexen van hertog I'
riedria A ngust

De aansluiting aan het Tolverbond in 1868

heeft een zegenrjken invloed gehad op de
welvaart der Reptlbliek;er zjn na dien tjd
grootemagazjàen verrezen en entrephtsvoor
wjnen ensterkedranken.Hethandelsverkeer

w erd er voorts niet weinig bevorderd door
rozzH olstein-Gottorp aan de overeenkomstvan de regelm atige stoom bootvaart op D enemar1647 voldaan was, koos het dom kapittelin ken, Zw eden, Rusland enz., alsm ede door
1756 prins Frederik,een zoon van den D een- den aanler van .spoorwegen.Sedert 1870 is
schen koning Frederik TZ',totcoadjutor.Deze de stad hlerdoor aanfgesloten aan de Oostechter schonk dat am bt in 1772 aan P eter Duitsche spoorwegen en door een spoorw eg
Freprïk, een zoon van den verm eldeh bis- naar Eutin met de oosteljke spoorwegen van
schop I'rederik z fz-t/l:f,die hetopzjnebeurt H olstein. In 1871 bedroeg er hetaantal binafstond in 1776 aan zjn neef,hertog Peter nenloopende en vertrekkende schepen 2300
rn de bisschop- van ruim 150000 last.In 1867isdeuitgebreidI'
rederik .rotlf
/p
ï/k,die in 178.
peljke regêring aanvaardde en tevens be- heid der Republiek eenigzinsverminderd;zj
stuurder werd van het hertogdom Oldenburg. bezat.nameltjk gemeenschappeljk met HamIn 1802 werd niet alleen hetgeheelebisdom , burg hetambtBergedorf,hetwelk zj bjhare

maar o0k hetnagenoeg even z(
)o aanzienljke toetrediùg t0t het Tolverbond in 1868 aan
domkapittel aan den Hertog van Oldenburg Pruissen heeft afgestaan.

toegekend als schadeloosstelling voor zjne

De stad H beek,2 geogr.mtllvan deO0st-

ogoFeringen, waarbj men echter aan de Zee aan de bevaarbare Trave gelegen, telt
Rjksstad Lil
'beck een qedeeltederdorpenvan omstreeks 45000 inwoners.Zj werd in 1143
het kapittelin vollenelgendom afstond.Krach- doorAdol
f11,graafvanIlolstein-schaumburg
gesticht, nadat bet oude Liibeck, verder
tens eene overeenkomst,den 14den Februarj
1%42 te Plön met de kroon van Denemarken noordwaarts gelegpn en reeds in 1043 vergesloten, heeft t0t betere afronding van bei- meld,in 1138verwoestwas.GraafAdolfzag

der gebied eene omwisseling vanlanden plaats zich in 1158 genoodzaakt, de stad aan H en19
- ,hertog van Saksen aftestaan,
gegrepen,waarbj de gemeenteRatekau aan tfrik de .73::,
Holstein en de gemeente Gleschendorf aan waàrna in 1163 het bisdom van Oldenburg
het vorstendom Lubeck w erd toegevoegd.H et derwaarts verplaatst werd. Na de vogelvrjvorstendom Liibeck of Eutin telt op 6,68 verklaring van den Hertog vervielzjin 1181
D geogr.mjlruim 22000 inwoners en be- aan den Keizer,die haarm etvelevoorregten
staatuit2 deelen,van welkehetnoordeljke, begiftigde, w elke doo1'de D enen, die haar
tevMns het grootste,geheeldoor Holstein)en in 1201 bemagtigden,werden bevestigd.Toen
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echter de Noord-Albingische landen zich on- schen Bond,geljk in 1871t0thetKeizerrjk.
De stad Lubeck ligt Op eene hoogte,die
afbankeljk verklaardentplaatstezich destad
Onder de hoede van keizer Ftederlk J.f, die zich van het zuiden naar het noorden uit-

haar deswege in 1226 voor altjd t0t eene
vrje rjksstad verhiet'
.Alszoodanig hield zj
zich staande in den slag bj Bornhövedtegen
de Denen (22 Julj 1227).De bloejende han-

strekt en aan de westzjde door de Trave,
aan de oostztjde door de W acknitz,uithet

Ratzeburgel'Meerkoluende,besproeid wordt.

De straten hebben ervrj regelmatigderig-

de1 deed haar met andere steden van Noord- ti
ng der hoofdstreken van het kompas.De
Duitschland toetreden tot de groote Hanza of hulzen, ten getale van ruim 7000,zjn Qink
gebouwd,
docb hebben meerendeelseen ouderhetVerbond derKooplieden,waarzj weldra
eene voorname plaats bekleedde.Hare vloten wetsch voorkomen. Vele van deze, alsook

voerden heerschappj in de Oostzee en hare sommigekerkenzjnmerkwaardigemonumenstem besliste over de aangelegenheden der ten vanmiddeneeuwschenstjl.DeMaria-kerk,
Noordsche Staten.Langer dan 2eeuwen hand- nagenoeg in het midden der stad gelegen,

haafde zj dien invloed.Na deontbinding der heeft 2 torens ter hooyte van 130 Ned.el
Unie van Kalmar (1524),waarbj Liz
'beck ieder;zj isafkomstig u1thetbegin der14de
onder deleidingvan zjn uitstekenden burge- eeuw en in zuiveren spitsboogstjlgebouwd.
meesterNieola'
us.
WZ'JVI,
:nietweinigdeelnam Voorts bezitzjvelebezienswaardige zaken,
aan de nieuwe regeling derzaken lnhetnoor- zooals sehilderjen en beeldhouwwerk. De
den van Europa, nam lletvervalder Hanza beide torens van den d0m ,in hetzuideljk
en daarmede de achteruitgang van Liibeck gedeelte der stad,zjn weinig minderhoog;
een aalw ang.Nadeelig werkte tevensdetwist ditgebouw ,de oudste der 5 kerken,isreeds
tusschendeProtestant'
scll-Democratischepartj in 1170 verrezen. Hier vindt men een beonderJûrlen Wkllenweberen deR.Katholiek- roemd altaarstuk van Hans *:pîJ1# van het
Aristocratlsche, aangevoerd door genoem den jaar 1491. De Cathariàa-kerk behoorde bj
burgemeester. Na den Dertigjarigen Oorlog, het voormalige,in 1225 gebouwde Minoriegedurende welken den 22sten Mei 1629 de tenklooster,waar zich thanshetCatharinéum
vrede van den Keizer met Christiaan,koning (gymnasium en reaalschool) en deopenbare
van Denemarken, gesloten werd,verloor de boekerj (50000 deelen,waaronder1200 wiestad de laatste SPO1'0n van haren staatkundi- gedrtlkken en honderde handschriften) bevingen invloed,hoewel zj nOg altjd haxe be- den.Een merkwaardig gebouw iswjdershet
langrjke handelsbetl-ekkingen metRuslanden Oude raadhuis met de beurs;het isop verSkandinavië en hare inwendige welvaartbe- schillende tjden gebouwd, en hetschoonste
hield. In1801werdzjkortenttjdbezetmet gedeelte,de zuideljke vleugel,isvan 1442Deensche troepen, maar herkreeg in 1803 1444.D eoudeH olsteinsc,hepoort,nietvervan
hare volkomene vrtlheid en zelfstandigheid. het spoorwegstation, is een overbljfseldq
Den 5den November 1806 trok Blûelter met voormalige vestingwerken en afkomstig van
om streeks 22000 man Pruissen in de stad, 1477.DeOmstreken derstad zjn zeerbevaldoch reeds den volgenden dagwerd zjdoorde lig wegensharefraajewandelparken enprachFranschen ingenom en en aan eene driedaag- tige eiken- en beukenbosschen.De inwoners
sche plundering prjs gegeven.Zj bleef na beljden bjnaallen deEvangelisch-tz
uthersche
dien tjd in handen der Franschen en werd godsdienst.V00ronderwjsisergoedgezorgd:
in 1810 ingeljfd in het Fransche Keizerrjk. behalve het gymnasium , de reaalschool,talH andel 0n verkcer w aren inluiddels gaan rjke bjzondere schûlen en eenvoldoendaankwjnen, en de voormalige welvaart was ge- tal lagere seholen heeft m en er 2 handelsknakt. In het voorlaar van 1813, toen de scholen eene njverheidsschogl,eenezeevaartFranschen bj de nadering van een Russisch school 0n een seminarium.M en heeft er een
korps de stad verlaten hadden,verhievenhare vereeniging voorplaatseltjk nut,in hetlaatst
burgers dewapenstegen Frankrjk enstreden der voorgaande eeuw ontstaan,w elke Ondermet m oed aan den benedenloop derElbe.Na- scheidene zegenrjke instellingen voorhetvolk
dat ztj vöör het sluiten van den wapenstil- heeft doen verrjzen,terwjlzj overeenJaarstand in den zomer van 1813 nogmaals in de ljkseh inkomen beschikt van ongeveer 20000
m agt der Franschen gevallen was) die de mark (12000 gulden).Voortsheeftmenervele
inw oners door hunne afpersingen nagenoeg rjke instellingen van weldadigheid,wier kavan alhunne bezittingen beroofden,werd ztJ
' pitaal (zonder hetgrondbezitte rekenen)geden 5den December van datjaar doordeZwe- sehat wordt op 5 millioen mark.De merkden bevrjd. Door den vrede zag zj hare waardigste van deze zjn hetSt.Jans-Maagzelfstandigheid bekraehtigd en zj werd 1id denklooster, reeds in 1177 gestichten sedert
van den Duitschen Bond.Voorts nam zj 1e- 1569 bestemd t0tvoorziening in de behoeften
vendig deel aan de staatkundige beweging van onbemiddelde burgordochters, en het
van 1848.Ztgzond een afkevaardigdeuaarde lleilige-Geest-llospitaal, in 1286 verrezen,
Nationale Vergadering, en het Liibecksche hetwelk zich belast met de verzorging van
contingent streed in Sleeswjk-llolstein tot in burgers en burgeressen, die buiten hunne
Junj 1849.Bj de herstelling van den Duit- sohuld t0t armoede zjn vervallen.Beide insehen Bond in 1851 keerde Liibeck t0t den rigtingen bezitten uitgestrekte landert
len en
voormaligen staatltundigen toestand terng,en bosschen, - en dit geldt ook van de stadsden zden Julj 1866 verklaarde destad zich armen-inrigting, die een jaarljksch inkomen
bereid o1
u t0e te treden t0t den Noord-Duit- heeft van 80000 mark.De voornaamste broa
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van bestaan te Liibeck isdehandel.Menheeft Burgerschapwordtverei
schtt0tveranderinçen
er eene aanzienljke reederj, eene handels- in de grondwet, t0t afstand van souverelni-

vereeniging met een Jaarljksch inkomen van teitsregten, tot wjziging of afschaëng van
40000 mark, 3 verzekeringsmaatsehappjen wetten, t0t opleggen,opheFen ofveranderen

v0or zeeqevaar en 2 banken.De fabrieknj- van belastingen,t0thetuitvaardigen van ververheid ls er daarentagen van betrekkeljk Ordeningen Omtrent munt, maat en gewigt,
weinig belang. Yan den scheepsbouw leven t0thetverleenen vanvrjdommen,t0ttoeyaser ongeveer 500 menschen.Voorts heeft men sing der onteigeningswet en t0t het slulten
er eene machinenfabriek, brouwerjen en si- van verdragen. De belangen van de Burgergarenfabrieken. 00k de vischvangst wordt er schap worden waargenomen door 6eneuithaar
op groote schaalgedreven.Devoormalige in- gekozene commissie van 30 leden.O0k kiest

rigtlng dergilden is erden lstenJanuarj1867
door volkomene vrjheid van arbeid vervangen.De eigenljke zeehaven van Liibeck is
Travemunde,doch in de laatste Jaren isde
Trave tot aan destaduitgediept,zoodatgroote
zeeschepen haar kunnen bereiken.
De regéringsvorm van Liibeck wasin ouden

zj haarvoorzittervoorden tjd van 2jaren,
terwjl bovengenoemde commissie een eigen
voorzitter heef'
t voor den tjd van één Jaar.
Aan hethoofd derverschillendedepartementen
van algemeen bestuurbevindenzichsenatoren.
001
t de regtspleging is ernaareisch ingerigt,
en volgens eene regeling van 1870 hebben de

tjd zuiver aristocratisch,en de twisten,die 3 vrjesteden vanDuitschlandgezamenljkeen

de stad t0t aan d:16deeeuw verdeelden,wer- opperste H0f van Appél.In weerwil van de

den door de burgerg gevoerd öm de regten aanzienljke schulden derRepubliekverkeeren
van den Senaat te beperken en zich deelte de geldmiddelen er in een bloejenden toer
bezorgen aan hetbestuur.Eerstdoor deover- stand.Haar gebi
ed bestaat uit een yesloten
eenkom stvan 9 Januarj 1669,dievervolgens geheel tusschen de Oostzee, Holsteln, het
gedurende 179 Jaren a1s grondwetgeëerbie- vorstendom Liibeck, Lauenburg en Mecklendigd werd, kwam het z00 ver,dat aan de burg en uit eenige enclaves in Holstein en
burqerj,naast den Senaat,diede souverei- Lauenburg. Het wordt verdeeld in de stad
nitelt en de regtspraak aan zich behield, Liibeck met de voorsteden,hetam btTravedeelneming werd toegekend in het staatsbe- munde en 4 landeljke districten.Men vindt
stuur en vooralhetregt,om over hetinvoe- er 2 steden ,4 kerkdorpen,48 anderedorpen
ren van belastingen te beslissen. Na eene en een aantalbuurtschappen.

voorbereiding gedurende vele Jaren vereenig- Lttbke (W ilhelm), een uitstekend beoefeden zich de Senaat en de burgerj in 1848 naar der kunstgeschiedenis,geborenden 17den
tot eene herziening der grondwet,welke in Januarj 1826 te Dortmund in W estfalen,stu1851 voleindigd werd.Volgens de bepalingen deerde te Bonn en te Berljn in de letteren.
Jierwet,welkeook bj deJongsteherziening Hj wasreedsop hetpuntom eene leeraars(1875) gehandhaafd zjn,vormen de Senaat betrekking teBerljnteaanvaarden,toenzjne
en de Burgerschap de beide hoogste staats- ingenomenheid m et de studie der K unst hem
ligchamen.De Senaat telt 14 voor levenslang bewoog, zich uitsluitend aan deze te wjden.
gekozene ledenj nameljk 8 geleerden, waar- Zjne opstellen in het: pDeutsche Ktlnstblatt''
onder 6 regtsgeleerden, en 6 niet-geleerden,
waaronder althans 5 kooplieden. D e verkiezing geschiedt door afgevaardigden uit den
Senaat en uit de Burgerschap.De gekozene
is verpligt, zich de keuze te laten welgevallen op straf van verlies van het bur-

bragten hem in betrekking met Schnaase,
Kwyler en W aagen, die hem aanm oedigden
om op den ingeslagen w eg voort te gaan.

Vooral hield hj zich bezig met botlwkunde,
en hj zoeht zich door eigene aanschouwing
bekend te maken metde voornaamste bouw-

gerregt e11 van l/lnde van zjn vermogen. gewrochten van N00rd-enM idden-Duitschland.
De voorzittex van den Senaat wordt door dit Hj bezqrgdezich voortseengoeden naam op

ligchaam voor den tjd van 2 jaren benoemd het gebled der letterkunde door zjne: rvoren voert den titelvan burgemeester.De Se- schule zur Geschichte derKirtshenbaukunstdes
naat vertegenw oordigt de souvereiniteit Van Mittelalters (1852; 5de druk 1865)''en door:
den Staat;de burgers leggen aan hem enaan !!DiemittelalterlicheKunstinW estfàlen(1853)''.
de stad den eed af van trouw.Hj àewaart Na het verschjnen van zt
jne:rGeschichte der
het zegelj de sleutels en hetarchief van de Architektur(185594de'druk 1870)''werd hj
stad, benoemt gezanten en consuls, beëedigt
de regters en een grootgedeelte der ambtenaren, bezit in criminéle zaken hetregt van
genade,houdt toezigtop hetbeheer der geld-

in 1857 hoogleeraar.aan de acadpmie van

bouwkunst te Berljn.Gedurende de volgende
jaren Ondernam hj,in hetbelang zjnerstudiën, groote reizen dool' Italië, België en
middelen van den Staat,is in geesteljke Frankrjk,en in 1861 vertrok hj alshoogzaken opperbisschop (summus episcopus) en leeraar in de kunstgestshiedenis en oudheidheeft met medewerking van de Burgerschap kunde naar de polytechnise,he school te Ziihetregtvan wetgeving.Zjn titelis:jyllooge rich,en in 1866 in diezelfde betrekking naar
Senaat''.- De Burgersehap bestaat uit 1Q0 de polytechnische schoolte Stuttgart.Hj 1eleden4kiezers en verkiesb>ar zjn alle staats- verde voortseen aantalvèortreffeljkewerken,

burçers,zûnder onderscheid van geloofsbelj- waarvan sommige ook in het Nederlandsch
denls,indien zj in het genotzjn dervolle ztjn vertaald,zooals:rGrundrisz der Kunstburgersehapsregten. Zj bekleeden hun ambt geschichte(186145dedxuk 1871)'',- pAbrisz
gedurende 6 Jaar. De mede-toestemming der derGescbichtederBaukunst(1861)''j- pGe-
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schichtederPlastik (186342dedxuk1871)''-

bieFraueninderKunstgesehichte(1862)'',-

p

Ueber die alten Glasgemslde der Schweiz

(1866)''
,- rGeschichte der Renaissance in
Frankreich (1868)''- plfunsthistorische Studien (1869)'' enz.
Lublin ot'Ljublin,de hoofdstad van een
evenzoo genoemd Poolsch gouvernem ent,dat
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Drie zeventallen verhandelingen over ver-

scheideneonderFerpen enz.(1783- 1794)'',Redevoeringenoverdebljmoedigheid(1792)'',
Brieven en briefwisseling (1803)''
,- en
Aanmerkingen overdeuiterljkewelsprekendheid''.O0k leverde hj vele bjdragen inJaarboekjes en ttidschriten.
Bartholomens FAet?#orff.: Lublink 'PvlftK7r,

op 563 E)geogr.mjlrtlim 707000zielen telt, een kleinzoon van den voorgaande en desgeligt aan de Bistrzyca op eene hoogte in een ljkseen verdiensteljk letterkundige.Hjwerd
vruchtbaar en bevallig oord te midden van

geboren te Amsterdam den 18den September

heuvels en meren. Zj is na W arschau en 1801, was eerst vool' den handel bestemd,

Lodz de grootste en schoonste stad van het maar studeerde later aan hetLuthersch semiKoningrjk,dezetelvan hetgouvernements- narium en wasin 1826hulppredikerteUtrecht
bestuur en van een R.Katholieken bisschop en daarna achtervolgenspredikantte Purmeen telt ongeveer 20000 inwoners,die voorde rende,Rotterdam en Amsterdam (1836).waar
helt'tt0thetIsraëlietischekerkgenootschapbe- hj den 7denNovember1862overleed.Dikwjls
hooren. Men vindt er lange, breede straten, schreef hj onder den pseudoniem pspiritus
6 openbare pleinen,eene brug van gehouwen asperetlenis''.Behalvevelebjdragen intjdsteen, een 0ud en heehtkasteel,vele ruime, schriften, jaarboekjes enz., vertalingen en

fraaje gebouwen, eene prachtige hoofdkerk, leerredenen schreefhj:pGedichten en verha11 andere kerken, onderscheidene kloosters,

len (1831 en laterl''
,in 1852uitgegevenonder

eene groote synagoge en een sierljk raadhuis. den titel:poudoom Jakob'sgedichten-enbeelVoorts heeft men er een seminarium voor

denboek'',- rpandora,lectuur voor den be-

geesteljken,een gymnasium,onderscheidene schaafden stand (1833- 1840,9 stukkenl''?andere scholen, 2 hospitalen, een aantal in- Gedachten en beelden (1834)'', pGesprekrigtingen van weidadigheid,een mtlziekgezel- ken in Socratischen vorm (1835)'', - pllet
schap,een landbotlwgenootschapeneenschouw- leven en bedrjfvan dr.M.Luther(1840burg.De voornaamste tak van njverheid is 1841, 2 d1n)'', - met Heldriny:pMraarhei;
er het weven van wollen stoffen;0ok drjft en gevoelin hetlevenepz.(1837)''- aproeve
men er een uitgebreiden handel m et laken, over den invloed des Christendoms op 4e

graan en Hongaarschen wjn.Hj wordtniet
weinig bevorderd door 2 groote jaarmarkten
(Messen); ieder van dezeduurteenemaand.
Veel aanzienljker n9g was deze stad in den
tjd derJayellonen,; toen waszjin hetbezit
van den geheelen handelinPodolië,V olhynië
en Rood-Rusland, en telde 70000 inw oners.
In 1240 w erd de stad door de M ongolen verbrand,in 1655 door de Russen en Kozakken
belegerd,in 1656 door de Zw eden in de asch
gelegd.- In 1569 w erd er onder Siyismnnd

z'
l
wF
xyïf
zq
sdelanqdurigeRjksdaggehouden,waar

men het beslmt nam t0t de vereeniging van
Polen en Lithauen. In 1702 ontstnnd aldaar
eene zamenspanning vöör koning A nynst'us11
tegen Karel X II, koning van Zw eden, die

poëzj (1843)''
, pllet Brood,volksboekje,
door een vriend derarmen (1847)'' De
binnenkamer van den kruidenier (1852 en
later )'', - prrafereelen, gediehten en beelden,impressions de voyage,verzam eld langs

den Rjn en Zwitserland (1854)'',- popen
briet'aan den Paus te Rome (1854)'
/ - pBerjmdenieuwqjaarskransjes(1854)'',- pNieuwJaarscourantje voor rjllen arm ,oud en Jong
(1855)'' - pBrief van oudoom Jakob aan
zjne stad-en landgenooten overden watersnood in 1855 (1855):',- poudoom Jakobs
blaauw zakboekje(1856)'',- pGedachtenmozaïek, m enschen- en levensbeschouwingen
(o
1o
8v
5e
8r
)''(
!
'1862),,:
l
;
'
)Asters (1861)'!
' en rllerfst.

in 1703 haardoorMeyer
felddeedbrandschat- Lucanië is de naam van een bergachtig
ten.Den llden November 1831 werd zj door landschap in Beneden-ltalië;het grenstin het
de R ussen onder het bevelvan Kreutz inge-

oosten aan de golfvanTarente,in hetnoorden
aan Apulië,in hetwesten aan Cam paniëen de
Lublink.Onderdezennaam vermeldenwj: Tyrxheensche Zee en in hetzuiden aan Brut-

nom en.

Joannes .
fa4JJïsk de Jonge,eenverdiensteljk titlm.Hetwerdoorspronkeltjkbewoonddoorde
Nederlandsch letterkundige.Hj werd geboren Oenotriërsen laterdoor Grieksche kolonisten,
te Amsterdam den gden Februaxtj1736,was die er aan de k11st de steden Paestum ,Hede zoon van een bemiddeld koopman enlegde râclea,Sybarisen Eleadeden verrjzen.
zich t0e op de schoone kunsten en letteren.
Lucanus Cervus Z.,zie Vlieyend Aerf.
In 1795 zag hj zich gekozen t0tlid derNa- Lucanus(MaxeusAnnaeus),eenRomeinsch
tionale Vergadbring? doch keerde weldra t0t dichter, geboren omstreeks het jaar 38 na
het ambteloos leven terug en overleed te Chr.te Corduba in Spanje,begafzich reeds
Utrecht tlen 24sten November 181G. Behalve in zjnejeugd naarRome,waaxhj onderwjs
een groot aantal vertalingen leverde hj de genoot in de wjsbegeerte,taalkunde en weloorspronkeltjke wel*
ken:oDeverscheidenel0t- sprekendheid?waarna dewjsgeerk
%eneea,zt
jn
gevallen der geleerdheid en wetenschappen; 00m van vaderszjtle, hem inleidde t0t het
de aanleidingen t0t den oorsprpng?wasdom , ambteljk leven.Reeds op een door dewet
bloei en het vervalder geleerdheid,kunsten verboden leettjd werdhjquaestor en daarna
en wetenschaypen (1774)1'?- pverhandeling augur.Bereidshad hjdooronderscheidenegeover het nuttlg ijdsgebrulk enz.(1785),,,- dichtenroem verworven,toenhjdejverzucht
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gaande maakte van Neroj die desgeljks a1s men, naar.verzekerd wordt, reliquieën van
dichter w ilde schitteren.Toen de Keizer hem Lucas, en in het Sanctum Sanctorum bj de
verbood,openljk op te treden enmetgering- Kerk van St.Jan van Lateraan teRomeverschatting van zjne gedichten sprak,verbond toontmen eene afbeeldingvanden l3jarigen
hj zich met onderscheidene aanzienljken, Jezus, naar men wil door N cc: geschilderd.
aan wier hoofd zich Piso bevond, t0t eene
zamenzwering. Na het ontdekken van deze

De R.Katholieke Kerk heeftden 18den Octo-

evenals Seneea,de aderen tedoenopenan.Van

Oosterzee die van de rllandelingen der Apos-

ber aan hem gewjd.In 0nsVaderland heeft
terdood veroordeeld,onttrok hj zichaan de dr.& ab W rdc/l/ Dresselltuis de echtheid van
teregtstelling doorzich in hetJaar65naChr., het rEvangelie van Ltlcas''en dr.& & van

zjne dichterljke voortbrengselen zjn alleen telen, beschreven door Lucas''zoeken te bede: rpharsalia''in 10 boeken bewaard geble- wjzen.Beideverhandelingen zjn in de werven,waarinhj degebeurtenissenbezingtvan ken van hetHaagsch Genootschap te vinden.
d
en burgeroorloq tusschenCaesarenPompqlàs. L'aeasrcsLeyden,eigenljk Iuncas./T'?gtygdzl.çz.,
Hetgedichtbevlndt zich in een onvoltooiden een van de grondleggers der Nederlandsche
toeFtand en is om die reden misvormd door sehilderschool. Hj werd geboren te Leiden
hardheid, onverstaanbaarheid, gezwollenheid in Junj 1494, genoot eerst onderwjs van
en Overdrevene beelden.Intusschen geeft het zjn vaderen daarnavanden beroemdenCorgetuigenisvan deedelevrjheidsliefdevanden P:Ji: Etlgelbreohts, en legde zich reeds vroeg
dichterenbevatfraaje,dichterljketafereelen. met zooveel jver t0e op de schilder- 0n
Tot de beste uitgaven behoorendievan Onden- graveerkunst, dat hj op zjn 9de jaar
dorp en van B.rmann uitde eerste helft der prentjes,door hem gegraveerd, in hetlicht
voorgaande, alsmede die van W eber uit de k0n zenden en op zjn 12dede legendevan
helftder tegenwoordige eeuw.
den W 1R kbert'
us met watervert
'op hetdoek
Lucas.Onderdezen naam vermeldenwj: bragt en hierdoor de algemeene bewondering
Lucas,volgens de kerkeljke overlevering wekte. Twee jaar later graveerde hj naar
deschrjvervan hetderdecanonische rEvan- zjne eigene compositieeenevoorstellingvan
gelie'' en van de rllandelingen der Apos- den moord, door M ohœmmed op den monnik
telen'' de medgezel van Paullts op de zen- k%ergius geyl
eegd. Vervolgens graveerde hj
dingsreizen van dezen,nadatzj zich teTroas tafereelen ultde ljdensgeschiedenisvanChrisb
trjene
lkanderhaddengevoejj.Zjnberigt0m- J#:, de verzoeking van den .M Antonins,de
tdie togtenisongetwkteldjhoewelOmge- bekeering Van lqaqlus, eene M aydalena enz.
werkten gedeelteljk verkort,de grondslag Volgens bevoegdebeoordeelaarsmoesthjwelvan de tweede helftvan de rllandellngen der ligt voor de beroemdste graveurs van zsjn
Apostelen'')en daar de vervaardiger door0m- tjd, Albrecht Dûrer en M arc dzàfpzll Raiwerking in den eersten persoon spreekt,heeft wzol#ï,onderdoen in schoonheidvanteekening,
hetden schjn,datditgeschriftinzjn tegeh- doch overtrof beiden in sierljkheid en verwoordigen toestand )an Luca: afkomstig is. scheidenheid van behandeling,in uitdrukking
.

Dientengevolge wordt ook het derdç rEvan- van stoFen en in het aanbrengen van luc,htgelie'' als met de rH andelingen''éen
' geheel perspectief.Toen hj 16Jaren oud was,vervormende, aan Imeas toegeschreven.De cri- scheenzjnalgemeenbewonderdepEcceHomo''1
tiek van den laatsten tjd echter heeft tegen 3jaren laterderAanbiddinq derdrieKonindie onderstelling een gegronden twjfel geop- gen''en in 1517 rDe Calvarlënberg''.wegens
perd en hare meening te kennengegeven,dat den grooten rjkdom van fguren voor zjn

die beide geschriften van geen vroegeren tjd meesterstuk gehouden.Metdenzelfdenjverbeafkomstig zjn danvan den aanvangdertweede oefende hj tevens de schilderkunst en daar

eeuw . H et'rEvangelie'' is geschreven door hjzieh 4eenerustgunde,waszjneli
gchaamseen Paulinischen Christen van gem atigde rig- krachtnl
etbestand tegenzooveelinspanniny.

ting en waarschjnljk eene bewerking van Hj vervielt0tzwaarmoediqheid,in weerwll
andere bouw stoFen, omtrent wier aard en van zjnegel
ukkigeechtverblndtenismeteene
inhoud de gevoelens uiteen loopen. W aar- dochter ult hetaanzienljk'geslachtran .& ,
:schjnljk heefthjeen 0ud Joodsch-christeljk hnyse,- en in weerwilvan zjn roem en
Evangelie''(waaraanwelligt0ok hetpEvan- van de hooge prjzen,die voor ztlne schildegelie''van uKattltaeusisontleend)endaarenbo- rjen en gravures werden betaald.Zjne beven korte opteekeningen van uitspraken van

langstellende vrienden kwamen derhalve op

Jezns gèbruikt.Destofisintusschen vrj be- het denkbeeld om hem aoeiding te verschaffen
werkt en op eene geestige wtlze uitgebreid. 0P een togt door de Nederlanden.Een vaar-

Volgens Coll0ss.IV :14 was Lwcas een ge- tuig werd afgehuurd en deVla>msche schilder
neeskundige. Naar eene latere overlevering M abnse voegde zich onderweg bj hen.W aar
werd hj te Antiochië in Syrië geboren,be- het gezelschap toefde, werden schitterende
hoorde t0t de 70 discipelen en beoefende de gastmalen aangelegd, en op één van deze
schilderkunst.Men vermeldt,dathjdenOuder- verscheen te Antwerpen Albreat .llïsrer,door
d0m bereikt heeft van 80 of84 Jaren en te Iugcas van Leyden ter tafel genoodigd. Het
Thebai's, volgens anderen te Ephese gestor- verst
roojingsmiddelbragtechter weinig baat,

ven is, terwjlmen er n0g bjvoegt,dat zjn en bj zjn terugkeer ln zjne geboortestad
stoibljk overschot op lastvankeizerConstan- was Lueas zwaarmoediger dan ooit.Hj ver-

fïl.s naar Constantinopel werd gebragt. In beeldde zich zelfs,dat een ander kunstenaar,
kerken te Padua,Venetië en Rome bewaart najverig op zjn roem ,zjnegezondheid door
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vergifverwoest had.Zjne laatstelevensjaren
bragt hj,wegens zwakte,meerendeelsdoor

op zjne legerstede.Toch bleefhj werken en
voltooide in dien tjd eene van zjne beste
schilderjen,nameljk pchristus, een blinde
genezende''.Daaroy volgde een aantalkleinere stukken in olleverf,en gedurendezjne
laatste maanden vervaardigde hj eenehoutsnede,rDeGodin derM'
'jsheid'
'voorstellende.
Toen hj.zjn einde voelde naderUn)lietl1j
zich met ztjn bed in den tuin dragen, om
zich in de pracht der natuur te verlustigen.
Nadat htj in zjn vertrek wasteruggebragt,
overleed hj denvolgenden dag inden ouderdom van 39jaren.Ditgeschieddein 1533.
Mrerken, die aan L'
ucas 'tllzl Leyden worden toegeschreven,verrjken devoornaamste
kunstverzamelingen van ons werelddeel.Een
van zti
ne bestestukkenentevenseen,welks
echtheid boven allentwjfelverhevenis,vindt
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melingen zjnergravuresbevinden zich in de
bibliotheek te W eenen en in de kunstverzamelingen van wtjlen den aartshertog Karel.
.
r#'
lft
v# Izaoas,een verdiensteljk Duitsch
pomoloog.Hj werd geboren te Erturt den
19den Julj 1816,bezochterhetgymnasium ,
legde zich bj Dessatlt0eop dentuinbouw en
trad vervolgensin dienstin den Koninkljken
botanischen tuin Greitbwald,waarhj debotanischelessen bjwoondeen eenenaauwkeurige ljst opmaaktevan dealdaargekweekte
heesters.In 1835 zag hjzichgeplaatstbjde
uitgebreide tuinbouw zaak van H aageteErfurt
en vertrokin hetvoorjaarvan1838naarMiinchen,waar hj eene betrekking aanvaardde
bjdenKoninkljkenbotanischentuin,wederom
de lessen bjwoondeenzichindekruidkunde
oefende onderdeleiding van J'Variinsen Z'acctvié. Gedurende dien tjd deed hj de belangrjke ontdekking, dat houtskool in den
toestand van yoedergrooten invloedheeftop
dewortelvormlng derjlanten,zoodathjvele
stekken aan het groepen bragt.Nadathj er
3 jaren had vertoefd,werd bj aangesteld
als tuinier bj het Botanisch Genootschap te

men op de burgemeesterskamer van het stadhuis te Leiden;hetsteltplletlaatsteOordeel''
voor,doch isdooronhandigerestauratie sterk
beschadigd.Men heeft voorts van hem in het
musr
aum te 'sGravenhage: rDe dochter van
Herodias met het hoofd van Johannes de Regensburg, m aar in 1843 a1s leeraar in
Dooper'',- in datte Amsterdam : rHetpor- den tuinbouw aan de landbouw-académie te
tret van Philips,hertog van Bourgondië'' Hohenheim in W iirtemberg.In 1860legdehj
in hetEscuriaalin Spanje:10stukken,waar- deze betrekking neder en stichtte hetpomoOnder eene prachtige rM adonna'' - te W ee- logisch instituut te Reutlingen, dat weldra
nen: een rEcce H 0m0''en een pportret van eene groote vermaardheid verkreeg, zoodat
keizerMaxl
'miliaan'',- teBerljn:een,,H.Hië- leerlingen uit Zw eden, Rusland en Am erika
rönymus'', - te Florene,e: een portxet van zich derwaartsbegaven. Zjne methode van

hemzelven,- te Parjs:eene rAfneming van kweeken van ooftboomen,zjne nieuwehanhet kruis'', eene rHeilige familie'' en een delwjzeom Z0 te veredelen enz.vinden algep-val. Nadere bjzonderheden daarrGroet der Engelen''
, - te Munchen: rDe m eenen b'
Heilige Maagd met het kind Jezus''en rDe omtrent bevat zjnjaarljksuitkomend:pra-

H .Christina m et Jacûbus de Jongere'', en schenbuch fiirPom ologen und Gartenfreunde''.
te Dresden: pDe verzoeking van den H.Anto- Voorts schreef hj:pDie Lehre vOm Obstbau
nius''. O0k in Engeland bevinden zich vele aufeinfacheGesetzenzuriickgefiihrt(5dedruk,

stukken van zjne hand.Voorts vindt men 18'
72)7'- pDer Gemiisebau praktiseh darge174 gravures vermeld a1s van hem afkom stig. stellt (3dedruk,18T0)'' - pDie GemeindeDe meeste van die prenten zjn zeer zeld- baumschule (3dedruk,1861)'', pDie Obstzaam geworden en slechts voor veelgeld te benutzung (zdedruk,1872)'',- rDerObstbau
bekomen.Men besehrjft dezen kunstenaarals aut'dem Latlde (4de druk,1868)'',- pKurze
een m an m et veel smaak voor de nattlur en Anleitung ztlr Obstcultur(3dedruky1872)',meteenegroote verbeeldingskrachten in zjne DieLehrevom Baumschnitt(zdedruk,1869)''
opvatting alseen realist.Htjbepaaldezich bj - rAuswahl werthvoller Obstsorten (1871,
de natuur zooals hj haar waarnam ,en be- 4 d1n)''
, - rDie Handger:the des Gërtpers
kreunde zich w einig om hetidealein dekunst, (1871)'', - enmet Oberdieek en Jahn.p1lzoodat hj al spoedig geraakte tOt eene be- lustrirtes Handbuch der Obstkunde (1818handeling, zelfs van gewjde onderwerpen, 1871,6 dln)''.
die het eigenaardig genre der Hollandsche
Lucca ,t0t1847eenzelfstandigvorstendom
school deed ontstaan. Als teekenaar was hj en na dien tjdmetToscanevereenigd,waarvrj naauwkeurig, somtjds sierljk, doch de mede het in 1860 aan het koningrjk Italië
standen van zjne flguren zjn dikwjls stjf. ten deel viel, grenst aan de M iddellandsche
O0k alscoloristwashj nietonverdiensteljk, Zee en aan de provincie Môdena en vormt
enhj Onderscheiddezieh doorkennisvan het thans eene Italiaansche provincie, die op
luchtperspedief, terwjl hj grooten zin aan 27 I
n geogr.mjlruim 261000 inwonerstelt.
den dag legdevoorhetljnenperspedief.A1s Aan hare grenzen verheffen zich de ApenFraveur had hj onderwjs ontvangen van njnen en hare eenige rivieris deonbevaarlemand, die etsw erk maakte op llarnassen, bare Serchio. De bodem is er niet overal
maardoorzjn talentontwikkelde hj degra- vruchtbaar, maar w ordt m et zorg bebouw d.

veerkunst t0t eene aanmerkeljke hoogte.Hj
onderscheidt zits
h daarbj door eene vrtje en
rjke fantasie en door eene uitstekende technischebekwaamheid,zoodathjelkeljndienstbaar maukte aan zjn doel.Derjksteverza-

De voornaamstevoortbrengselenzjneroljven,
ooft, kastanjes,amandels, oranje-appels, citroenen en vjgen; o0k kweektmen er veel
m oerbeziënboomen, doch men oogst er geen
graan genoeg om in de behoetten derinwoners
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te vonxzien. Daarenboven heeft men er g00- streeks 60000 deelen.Eene fraaje waterleiden wjn en de oljvenolie van Lucca is de ding is er doqr de vorstin Wcctè ccAiaange-

beste van geheelItalië.O0k de zjdeteelten legd en later voltooid.Men vindterzjde-,

de veefokkerj zi
jn er van groot belang.In

w 0l-, katoen- en lakentàbrieken en een uit-

hetalgemeen heerscht er veelwelvaart.

gebreiden handelin zjde en oljvenolie.Uit
den tjd deroudeRomeinen heeftmenern0g

Hetgebied van Lucca wasOorspronkeljk
eenekoloniederRomeinen,doch kwam bjde
vernietigingvanhetrjkderLongobarden(774)
door Karelde GrooteOnder de heerschappj
der Franken,en in 962 ten tjdevan Offp

een amphitheater met 54 bogen vool, elke

gaanderj.Uitde haven Viarreggio worden de
meeste marmerblokken van Carrara naar zee
gebragt. In den omtrek der stad verheffen

de Groote onder die derD uitschers.Na dien

zich talrjke sierljke villa's, en eenige uren
tjd voerden onderscheidene geslachten aldaar gaans van haarverwjderd heeftmen deverhet bewind.Lodellqk de Bel
jerbenoemdein maarde warme minerale baden van Lucca.
1327 den dapperen Castrueeio Otufrccclit0t
Lucca (Pauline), eene vermaarde operahertog van Lucca en deze bezorgde aan de
stad een Ongemeenen bloei.LateraanFlorence

zangeres,geboren teW eenen den 25stenApril
1842,de dochter van behoeftige Israëlietisohe

verkocht,verkreeg heteindeljk in 1370 van ouders, Ontving heteeryte onderwjsin den
kèizer Karel IV voor geld zjne onafhanke- zang van den kapélmeester der Karelskerk te
ljkheid,welke het, schoon vaak met F10- MTeenen,JosepltJb.pyrdcâ,f,die haar reedsin
rence in oorlog,handhaafde t0t in 1797,toen 1854solo-partjen bj l
terkeljkepuziekuitvoehet, door de Franschen veroverd,zich eene ringen deedzingen,totdatzj in 1856 bj het
nietlw e grondwet moest laten welgevallen.
In 1805 werd hetals vorstendom ,met Piombino vereenigd, aan WlccïpccAi? de zwager
van Napoleon,toegekend,maar ln 1815 door

koor van den K ërntnerthor-schouwburg geplaatst w erd. Na voortgezette oefening ver-

kreeg zj een ehgagementte Olmiitz,waar
zj voorheteerstoptrada1sElvirainoErnani''

het Congrès te W eenen afkestaan aan de in- van Verdi en door spelen zang groote toefante M arie Ztlvïqsd,eere dochtervan koning Jtliching verwierf.Reeds in Maart 1860verKarel ITr van Spanje en weduwe van den bond zj zich aan den Duitschen schouwburg
voorm aligen koning van Etrurië,en aan hare te Praag,waarzj weldra degunstvan het
kinderen onder den titel van hertogdom en publiek wisttewinnen,en vertrok in 1861naar
met volle souvereiniteit, totdat zj methaar Berljn. Hier zag zj als 1idderkoninkljke
geslacht wederom in het bezit zou zjn ge- opera haren roem toenemen,terwjlzj hare
steld van Parma,hetwelk aan M aro Zpzlidtz, Oefeningen voortzette onder de leiding van
de weduwe yan keizerNapoleon,voorlevens- Meyerbeer.Den 25stenNovember1865tradzj
lang was toegewezen.In ditgevalz0u Lucca in het huweljk metden voormaligenluitebj Toscane worden gevoegd.Doch eerst in nantdergarde,baron ron .
/At
z#dzl,terwjlzj
1818,nadat aan de Infànte dç teruggave van alskunstenares haareigen naam bleefvoeren,
Parma naar eiseh gewaarborgd was, aan- zag zieh met een vastjaargeld benoemd t0t

vaardde zj erde regéring.Zj werd in 1824
opgevolgd door haar zoon Karel .
!A die bj
de volksbew eging van 1847 hetland verliet
en daarvan afstand deed, waarop het bj
Toscane werd ingeljfd. Niet lang daarna,

toen de weduw evan Napoleon overleden w as,
nam hertog Karel het bewind in Parm a in
handen, doch in 1860 werd Lucca metdenaburige Staten aan Sardinië toegevoegd.
D e stad Adfccl,voorheen de hootdstad van
het vorstendom en thans van deprovinciev&n
dieri naam , is de zetel van hetprovinciaal
bestuur,van een aartsbisschop en van een hot'
van appél, en ligt aan de Serchio in eene
door bergen omgevene!vruchtbare vlakteen
telt omstreeks 22000 lnwoners. W allen, in
aangename wandelplaatsen herscllapen,Omge-

koninkljke kamerzangeres en verbreidde haren roem door het vervullen van gastrollen
in Duitsehland, Engeland en Rusland. Bj
den aanvang van den Duitsch-Franschen Oorlog schaarde haar echtgenoot zich w eder in

de gelederen,en toen hj den 16den Augustus
1870in den slaq van Vionvillezwaargewond
was, snelde ztl naar het tooneel v>n .den
strjd en verpleegde hem geruimen tjd in het
lazareth te Pont-à-Mousson. Op het tooneel
maakt zj een Ongemeenen indruk door de
bevalligheid van haar voorkomen,door eene
zekere oorspronkeljkheid van Opvatting en
doo1- eene geniale uitvoering. Daardoor ver-

goedt ztlten volle,watvolgenskunstregters
aan hare stem en methode n0g ontbreekt.

Lucchesini (Girolamo, marchese)j een
ven haar,dochzjzelveheeftnaauwe,kromme Pruissisch minister, afkomstig uit een aanstraten,onaanzienljkehuizen en geenemerk- zienltjk geslachtteLtlcca,werd aldaargebo-

w aardige openbare gebotlwen. D e dom kerk, ren in 1752. De abbé I'
ontana stelde hem
aan San Marino gewjd, is groot en oud, voor aan Frederik Tfjkoning van Pruissen,
m aar heeftgeene kunstwaarde;hetvoormalig en deze benoemde hem t0t zjn bibliothecaris
vorsteljk paleis heeftnietsbelangrjks,doch en voorlezer met den titelvan kamerheer.Op
de Villa di Marlia is een prachtig gebonw. last van Friedrielt 'IF'
CIFC:JVI 11 en van den

Men heeft er eeneKoninkljke Aoadémie voor Keurvorst van Mainz ging hj in 1787 naar
w etensehap, letterkunde en kunst, in 1684 Rome,om de Pauseljke bekrachtiging tevragesticht, - voorts n0g eene oude académie gen op de keus van ronDalberg totcoadjutor,
(Aeademia dei qlomati), eene Koninkljke en vervolgens naar W arschau, waar hj in
Académie van kunst, een lycéum ,een gym- 1788 bj de zitting van den staatsraad groote
nasium en eene openbare boekerj met 0m- bekwaamheid aan den dag legde,de partj
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deronafhankeljksvrienden tegen Rusland 0p- jlel'en dusligtermaakte,zoodatdegeheele

rokkende en in Maart 1790 een verbond tus- toestel,minderzwaardandeverplaatste luchtschen Pruissen en Polen t0t stand bragt.ln massa, in den dampkring moestopklimmen,

1791 was hj als gevolmagtigd minister bj totdathj dejlaatsvan evenwigtbereikte.
Z00 Ontstond de luchtvaart (aëreonautica)
hj zich wederom naar Warschau,waarhj of de kunst Om door m iddelvan een luchtzich liet overhalen, om hetverbond te ver- ballon in den dampkringoptestjgen.Debalbreken, hetwelk hj te voren ondertetl
kend l0n wordt gewoonljk gemaakt van lange
had.In Januarj 1793 benoemde deKoning strooken verniste taf. Van boven bevindt
hem t0t gezant te W eenen,doch hj verge- zich eene door eene veer gesloten ltlep,
het Congrès te Reichenbach,en in 1792begaf

zelde den Vorst gedurende het grootste ge- die doorde luchtreizigers metbehulp van een
deelte van den toenmaligen veldtogt.In M>art touw kan opengetrokken worden. Hierdoor
1797 werd hj uitW eenen ternggeroepen en doet men gas Ontsnappen,om te dalen.Om
ill September 1802 als buitengew oon gezant terjzen,werpt men ballastuit.Devulling

naarParjsgezonden,vanwaarhjvervolgens
naar Bonaparte vertrok, die zich te M ilaan

bevond.Hj vergezeldeden Koning totdatde
slag bj Jena geleverd was, onderteeltende

daarop te Charlottenburg met Napoleon een
wapenstilstand, dien de Koning echter niet
goedkeurde, en nam om die reden zjn

ontslag.Laterwerd hj kamerheerbj dezuster van Napoleon, de vorstin van Lucca,en
overleed te Florence den 19den october 1825.

Van zjne geschriften verdient het werk:
XSulle cause et gli eFettidellaconfederazione

Renana etc-''eene loffeljke vermelding.Zjn Jongere broeder Cesaregeboren den zden
Julj 1756 enoverledena1sstaatsraadteLucca
den 17den M ei1832,m aakte zich alsgeleerde

bekend door zjn boek: pDell'illustrazione

delle lingue antiche e moderne e principalmenti dell' Italiana, procurata nel seculo
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XVIII dagl'Italiani(1819,2 dln)'',doorde
voortzetting van hetwerk van Denina:pDella
storia letteraria di Lucca'', - en door de
Congietture intorno al primitivo alfabeto

! i-1
,
:)
4I

Greco (1829)''.Zjneropere editeed inedite''
zjn van 1832 tot 1834 in.22 deelen in het
lichtverschenen.
Lucht noemt men in het algemeen elke
veerkrachtig-vloeibare ofgasvormigestof,weshalve men 00k van luchtsoorten spreekt.
D oorgaans echter bedoeltm en m etdatw oord

het gasmengsel van 790/0 stikstof en 210/0
zuurstof met w at koolzuur en w aterdamp,

hetwelk den dampkring (zie aldaar) onzer
aarde vormt.De lucht is zam endrultbaar,en
de ruimten,w elke eene achtervolgens door2

krachten geperste luchtmassa inneemt,zjn

Omgekeerd evenredig aan die krachten.M en
noemt deze w et die valk M ariotte. De lucht
zet zich uit door w armte,zoodat eene met

lucht gevulde blaas baxst, wanneer zt
jv01-

Luchtballon

doende wordt verhit.Eerst GalilliOntdekte, bestaat soms uit waterstof,doch meestaluit
datde lucht eeu zekergewigtheeftqeeneNed. lichtgas. Het schuitje,waarin de luchtreizikan lueht weegt 1,2991 Ned.wigtje.Daar- gers zich bevinden, is van teenen vervaarom drtlkt zj op elken E1Ned.duim met digd en m et totlw en opgehangen aan een
een gewigt van 1:033 Ned.pond.Zie voorts netwerk,datden geheelen ballon omgeeft.De
nnder Aëro-mecltanIca.
onderste opening bljft ongesloten, hetgeen
Luchtballon (De) Nverd in 1782 uitge- weinig verlies veroorzaakt, om dat het gas
vonden door de gebroedersMtienne en Joseph ligterisdan de dampkringslucht.Inbjgaande
Aozlï-t
/ot/ler, papierfabrikanten te Annonay fgullris een lllchtballon voorgesteld.
in Frankrjk.Zj vervaardigden een grooten De geschiedenis derluchtvaartis niet van
b

01 van qevernlst papier,die van onderen belang ontbloot. Van ouds zjn er geweest,
die de vogels in h:t doorklieven des dampzjeen korfvan jzerdraadmeteenebrandende krings wenschten na te volgen.De vader der
eene Openlng had,en beneden deze plaatsten

stof, die de lucht in den b01 door warmte
X.

vliegkunstis voorzeker Daedalus.Voortsvin14

Q10
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;en wj geway gemaaktvan Dante,een na- Daartoe behoorde dievan Blanehard en J+
tuurkundige u1t het laatst der 15de eeuw , ferson, die den Tden Januarj van datja>r
die eenige malen over het meer van Trasy- in 21/2uurvan DovernaarCalaisoverstaken.
mene vloog, totdat hj eindeljk bj eeneal Den 13den Julj van datjaarverloorPilâtre
tesnellenederdalinqeenzjnerbeenenbrak,- #1 Rozier,die zich meteen ballon van Calais
alsmede vaneen smlduitSablein Frankrjk, naarDoverwilde begeven,daarbj hetleven.
dieeen stelvleugelsyemaakthad,waarmede Merkwaardig is de luchtreis van Green op
hj in schuinscherigtlng van eenehoogtek0n den TdenNovember1836;hjsteegteLtmden
ne
derdalen!hetwashem echternietmogeljk, op en daalde neder te Mreilburg,90 georr.
'
mc
h in den dampkring te verhefen.O0k leest
mjlvan de plaats der opstjging.Reeds m

men van het luchtschip van Lanrentin het 1790 vergenoegden de luchtreizigers zich niet

JMr1709,- vandatvan den JezuïetLara, met zelven in dehoogtete stjgen,maar zj
die vier luchtledige bollen onder hetgevaarte nam en 00k een paard mede- eenevertooning,
wilde hechten, - en van den Portugees die0ok in delaatsteJaren gedurigisherhaald.
Gnzman, die reeds in 1736 een luchtballon onder de luchtreizigers verm ez en wj nog:
z0u hebben uitgevonden.Intusschen isalge- Coœwell, Kirsclt, Godard en N adar.Van de
m een erkend, dat deze eer bepaaldeljk toe- reizen m et wetenschappeljk doelwerden de
yo@er.Hunne belangrjkste in 1804 volbragt door Gay-lzaskomt aan de sebroeders Mont
eerste proefnemlng had plaatste Annonayden .%ao en Biot.Bjht
lnnen eerstentogtbereikten
5den Junj 1783.De linnen ballon,aY ontyol- zj eene hoogtevan 4000 Ned.e1,en bj een
fùre genaamd,had eene middelljn van 11 tweeden togtklûm Gay-Lnssae alleen toteene
Ned.e1, woog 215 Ned.pnnd en droeg 200 hoogtevan 7000 Ned.el,alzoobjna 1000el
Ned.pond ballast.In den tjd van 10 minu- hooger dan het hoogste punt, hetwelk 'von
ten steeg hj terhoogtevan 2000 Ned.elen Akplùoltff en lonpland op den Chlmborasso
daalde 900 Ned.elvan de plaatsderopstj- beklommen.
ging neder. De aandacht der natuurkundigen
w erd nu op deze uitvinding gevestigd,en de
hoogleeraar Cnarlen,metdegebroedersRobert,
twee werktuigkundigen, de zaak onderzoekende, kwam op hetdenkbeeld om denballon
met Nvaterstof te vullen. Dit geschiedde 0n
een ballon, met 00n0 mi
ddelljn van slechts
4 Ned. el en Cl
tarlière geheeten,klom Van

Gedurende de Franscheomwentelingsoorlo-

gen in het laatstder voorqaande eeuw werd
eenkorgsaëronautenopgerlgt,hetwelk dienst
deed btlhet beleg van Maubeuge,bj Charl
eroi, bj Fleurus en bj de beleqering van
Mainz.Men hield den ballonbevestlgdaaneen
lang touw , door de achterbljvenden vastgehouden en liet hen klimm en tot zoodanlge

hetChamp deMarste Parjsmetverbazende hoogte, dat zj,die zich in hetschuitjebesnelheid omhoog en verdween spoedig uit vonden den vjandkondengadeslM n.Deuithet gezigt. De sterke spanning van het gas kom st beantwoordde echter nietaan de ver-

in de jlere luchtlagen deedden ballon scheu- wachting, zoodat het nieuwe korps weldra
ren, welke op 5 uren gaans aftand van Pa- ontbonden werd (zieAërostiërsj.Grootedienri
ls in het dorp Gonesse nederdaalde, waar sten heeftechterdeluchtvaartbewezen gedude landlieden waanden,dat de m aan van den rende den Duitsch-Franschrn oorlog in het
hemel viel, waarna zj hetonbekendevoor- belegerde Parjs. Al was 0ok deze stad van
w erp met hooivorken en dorschvlegels ver- alle zjden op het naauwst doorden vjand

nielden. Niet lang daarna gaven de gebroe- ingesloten,toch zweefden de ballonsmd brieders Montgolfi- teVersailles,in tegenwoor- ven en nieuwspapieren hoog over de hoofden
digheid des Konings,eene nieuwe proçf,die der belegeraars heen,en zelfs Gambetta verzeer goed slaagde,en toen vatte P ilat
're#1 liet op die wjze de benarde vest om zich
Rozor directeur van betKoninkljk muséum, naar Tours te begeven.In de laatsteJaren
het voornemen op,om zelfin de lucht op te hebben vooral de groote ballons en stoute
stjgen.Hj volbragtditplanmetdenmarkies luchtreizen van Nadar veel opzien gebaard.
d'Arlande bj hetkasteella Muette,nietver T0t nu t0e heeft men vruchteloo: naar
van Parjs,met een ballon van 15 Ned.el middelen uitgezien om den luchtballon te be-

in middelljn)en na verloop van 25minuten sturen,zoodathj eenebepaalderigtingvolgt.

dulden deze eerste luchtreizigers omstreeks De luchtstroomen desdampkringsvoeren hem
een paar ullr gaans van de plek hunner 0p- saede en de luchtschipper kan hem alleen
stjging neder.Den lsten Decemberdaaraan- doen rjzen of dalen. Te vergeefs heeftmen
volgende verlieten de hoogleeraar Charles en pogingen aangewend om riemen ofzeilen te
RobertdentuinderTuilerieenin eene Charlore, bezigen.Het voorbeeldvanden vogelbewjst
waaraan reeds vele verbeteringen waren aan- de mogeljkheid, dat een voorwerp zich in
gebragt, zooals de klep, het schuitle met den dampkring in willekeurige rigting behet net,de ballast,het anker,de barometer wege. Het komt er dus slechts op aan,een
enz.Zj bereikten eenehoogtevan 600 Ned. vliegwerktuig te vervaardigen, dat in ligtelen daalden op 9 uren gaans van Parjs heid en be#ieegkracht hetligchaam van den
neder; bj het uitstjgen van Robert verhief vogel evenaart.Het z0u d&vaas zjn1z0oiets
zich de ballon plotseling ter hoogte van 3000 onmogeljk te noemen.
Ned.el,Kiaar bevond zich 25 minuten later
Luchtbelbuis (Eene)ot'liblliseeneaan
wederoi aan de oppervlakte der aarde.Nu beide uiteinden geslotene, bjna geheel met

werden de luchtreizen zeer talrjk, zoodat wjngeestgevulde buis,welke in derigting
er in Murt 1785 reeds 35 waren volbragt. der lengte eene zeer geringe kromming heeft.
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Wordtnu de bolle zjde derbuisnaarboven
gèdraaid, dan zal m0n de daarin bevatte
luchtbel waarnemen,en de ljn,welkedoor
de beide uiteinden der luchtbelgaat,is eene
horizontale ljn en drapgt den naam van as
der IlcFzfldl.Is de buis te regt,dan klimt de
bel bj degeringstehelling naarhethoogste
uiteinde,en de luchtbelbuisiste gevoelig,is zj tekrom ,dan is deze nietgevoelig genoeg.De glazen luchtbelbuis is gewoonljk
meteenekoyeren buisomkleed en bj degew one m eet-lnstrum enten aan deze vastgeschroefd.Bj dewaterpas-instrllmenten echter
ig zj zoodanig ingerigt,datharerigtiny met

in 1819 deelgenootin dezen boekhandel,t0N
datin 1850defrmaoyhiel
d tebestaan.

Bj die frma zjn ultgaven van klassieke
schrjvers in het licht verschenen, bezorgd
door Maaswuk, Gronovinn) P..
#lrz4llzll:,

Ondendorp, Snakenburg, Torrenius, wczl Starerezl, Alberti,Rltltnkeninï, Fclckt-ler, Verheyk, Tolli'as, Erpeniws, Lindemann, Bake,
Wrg/ffdzlltdcA, k%el-ltinyiws,Bosselta,Geel,AJmaker, Peerlkamp, Nanta, de Gelder, rx
Voorst, Groen fllzl Prinsterer, .Kt)#eJ NyenFzi,v,ran A d'S-t
/eJ,Janssen,Ermerins,Heeker,
Jwynboll, z oortfl, W eyern, R utgers, Fdfl,,

Dozy enz.Van 1848- 1850 zjn er4 boekver-

betrekking t0t hetvlak van hetwerktulgver- koopingen en eene verkooping vanhandschrifanderd kan worden.In ditgeval is 0ok n0g ten gehouden. Tot het geslacht Lnehtmans
op den rand der koyeren buis eene schaal behoorde voorts:
M ngebragt of er bevlnden zich op de buis
Pieter ZICAJ-C/I.
C,eenverdiensteljkNedertwee verschuifbare ringen.
landsch geneeskundige.Hj waseenzoonvan
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Luchtbuizen en luchtgaten zjn de k
ademhalingswerktuigen van insecten,duizend- werd geboren te Leiden den lstenApril1733,
pooten en eenige spinnen.Deluehtgaten (stip studeerde aldaar in de geneeskunde en zag
mata)zjndedoorgaansmeteenhoornachtigen zich in 1758 t0t doctor bevorderd op eene:
rand omgeven openingen der lyolttbsizen (tra- XD issertatio de saporibus etgustu''.Reeds in

cheaelywelkepetharetalrjkevertakkingenzich het Jaar 1760 aanvaardde hj hetambtvan
door het geheele ligchaam verspreiden.Deze
buizen bestaan uittweevliezen,waartusschen
een hoornachtige, veerkrachtige spiraaldraad
ig opgerold,die de buizen,00k na drukking
van buiten,open houdt.Men villdtdoorgaans

hoogleeraar te Utrecht met eene redevoering:
,1De praecipuis quae seculo XVIII anatom iae
accesserunt increvaentis'' en Nverd vervolgens
professor in de verloskunde,sprekende:rDe
mechanism o corporis humani locupletisslmo

9,00k we110paarluchtgaten;dochbjlarven sapientiae divinae testimonio''.Zjùeontleedig dit aantal dikljls veelkleiner.Bj vele kundige lessen vonden grooten bjval,en hj

geslachten heeftmen geen hoornachtigen rand werd lid van ond.erscheidene binnen-en bui-

om de luchtgaten, terwjl deze met haren tenlandschegeleerdegenootschappen.Hjoverjarige sukkeling den zden
omzetzjn,diebjsluiting overelkanderheen leed na eene veel
Bpringen,zoodatergeene ijnestofdeeltjesin Februarj 1800.Van zpnegeschriften vermelkunnen doordringen.De lucht treedtdoordie den wj n0g:goratio depraeclarisscientiae
organen het ligchaam der insecten binnen en anatomicae ad excolandas reliquas scientias
ververscht er het vocht, hetwelk men het meritis (1779):' en onderscheidene verhandebloed der insecten z0u kunnen noemen.
lingen in glnootsehappeljkewerken.

Luchtm ans is de irma van een in 1683

Luchtpkp (De)?gedeelteljk aan devöôr-

te Leiden gevestigdenboekhandel,w aarvooral zjde van den hals,gedeelteljk in deborst

uitgaven van EomeinscheenGriekscheschrj- gelegen,iseen kanaal(ziebjgaandefguur),
vers zjn ter perse gelegd. Die boekhandel dat van boven in het strottenhoofd (k) en
w erd gestichtdoor Jordaan N c/zfzzlczld,gebo- van onder in 2 takken (b)eindigt.Zj dient
ren te W oudrichem den 27sten Augustus1652 om versche luclzt naar de longen te voeren
en overleden den 18den Junj 1708,en voûrt- en koolzure lucht vandaar te verwjderen!en
gezet door Samnël M cFzf-czl.
g, geboren den
zosten November 1685, die na den dood van
den voorgaande als eenige zoon in het bezit
kw am der zaak , zich in 1730 benoemd zag
t0t stads- en académiedrukker,en den 13den

Januarj 1757 overleed. Twee Jaar tevoren

had hj zjnboekhandelovergedragenaanzjne
beide zonen Samnè'l2 geboren ln 1724, en
Johannes, geboren ln 1726, die , evenals

hun vader,eene wetense,
happeljkeopleiding
hadden genoten. Na den dood van Samnël
(1780) zette Johannqs de zaak alleen voort,
totdatin 1786 de zoon zjnsbroeders,desgeljks Saawël genaamd .en geboren den 15den
Junj 1766, zjn deelgenoot werd.Johannes

overleed den 25sten September1809 en Samnël
den 15den Maart 1812.Daarna werd de zaak
voortgezet door den boekhandelaar J..& iI!.
Een kleinzoon van Johannes JlvcF
z/-t
zz/.
ç,na-

bestaat uit eene vaste, uit vezels van blndweefsel gevorm de buis,w aarin zich ongeveer

20halverinyen(e)vankraakbeenigzamenstel

bevinden,wlerwelving zic.
h aan devöörzjde
bevindt,terwjlde uiteinden naar achteren
gerigt zjn.Deze ringen doen de buisopen
bljven. De achterste wand van deze bevat
geen kraakbeen,zoodathj platwordten de
doorsnede van de luchtpjp geen cirkel is.
Van binnen is die buis bekleed met een dun

sljmvlies,hetwelk mettrilhaarbedektenvan
een groot aantal sljmklieren voorzien is;
voorts bevathet een netwerk van veerkrach-

tige draden,welkeaan deluchtpjp eenezekere elasticiteit geven, zoodat zj na eene
sterke uitzetting door den lllchtstroom zich
weder vernaauwen kan. Daarenboven is de

luehtpgp door l0s bindweefsel aan denabjgelegene deelen vastgehecht.Ontsteking der
meljk & T.Wt)&INyenhuis,geborenin1797 luchtpjpvertakkingen noemt men bronaitis,
en gepromoveerd t0tdodorin deregten,werd terwjl men het openen der luchtpjp, om
14*
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lucht de kiep B digt en de kiep A open,
maar trekt men den zuiger naar boven, dan
gaat de kiep A digt door de drukking der
buitenlucht, die zich naar de luchtledige plek
beneden A wil spoeden , en de kiep B open
door de lucht van den ontvanger, welke zich
derwaarts begeeft . Alzoo verliest de ontvanger
bij elke zuigerophaling eene zekere hoeveelheid lucht, welke hij niet terugkrggt, en het
is duidelijk, dat men op deze wjze de lucht
in den ontvanger allengs ijler kan makers,
zonder evenwel ooit een volkomen luchtledig
to doers ontstaan . Weldra toch wordt de ijlheid
der lucht in den ontvanger zoo groot, dat
zij geene kracht genoeg heeft om de kiep B
op to ligten, weshalve men deze later door
eene kraan of door een kegelvormigen stop
vervangen heeft. Daarenboven b1 jft tusschen
den bodem van den cylinder en den zuiger
altijd eene ruimte, die den naam van schadelijke ruimte draagt . Veelal gebruikt men de
dubbelwerkende luchtpomp (Fig . 2) met 2 eylin-

De luchtpijp

Luehtpomp (Eene) is een door Otto van
(uericke uitgevonden toestel om in eene ruimte

de lucht to verdunnen . Zg bestaat -- zie fig .
1 - uit een cylinder, die, als de kiep B ge-

Fig . 2 .

Fig . 1 .

opend is, door de buffs B in gemeenschap
staat met den ontvanger (recipient) of de ter
linkerhand geplaatste glazen stole (klok),
luchtdigt op eene koperen plaat genet . In genoemden cylinder kan een luchtdigt sluitende
zuiger op en neer bewogen worden, en de
daarin aanwezige kiep A, evenals de kiep
B naar boven opengaande, geeft gelegenheid
aan de lucht, die zich tusschen A en B bevindt, to ontsnappen . Drukt men den zuiger
naar beneden, dan gaat door de persing der

ders en evenzoovele zuigers (AC en BD),
die bij beurten op de cylinderbodems (0 en B)
afdalen . Men aanschouwt den vollen toestel
met de plaat voor den ontvanger in fig . 3 .
Aan deze plaat is de verklikker bevestigd,
namelijk eene van alle kanten geslotene buffs,
die gemeenschap heeft met den ontvanger . In
die buffs bevindt zich een barometer, waarop
men de verminderde spanning der lucht in
den recipient kan waarnemen . -- In fig. 4
ziet men de luchtpomp van Bianchi, eene
dubbelwerkende met slechts en cylinder. Het
kanaal bij F is door eene kaoetsjoekbuis verbonden met den ontvanger, die in den geteekenden stand der door eene stang gekoppelde kegelvormige kleppen B en C alleen
gemeenschap heeft met de ruimte van den
cylinder boven den zuiger . Daalt deze, dan
dringt de lucht beneden den zuiger door de
kiep A en de holle zuigerstang naar buiten,
terwijl de ruimte boven den zuiger grooter
wordt, en lucht nit den ontvanger opzuigt .

LUCHTPOMP- LUCHTVERSCHIJNSELEN.
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Zoodra echter de zuiger opgetrokken wordt, broken, en we1 zôô dat zjn brekingshoek
neemthj destang QD mede,zoodatterstond grooter is dan zjn invallingshoek.Is deze
daarop de gemeenschap metdenontvangerbj laatste zeer groot,dan kan er geen overgang
O verbroken,maarbj B geopend is.Bj het plaatshebben,maardelichtstxaalwordtterugverder rjzen van den zuiger wordtde lucht gekaatst en keert in de digtere Btof terug.
boven denzuiger '
Zulk eeneterugd00rklepD naar
kaatsing kan gebuiten gedreven,
schieden bj den
terwjl nu de
Overgang van
ruimteonderden
eene koudere in
zuiger gevuld
eene warm ere
wordt metlucht
luchtlaag, zelfs
311 i
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=
=
In ;g. 5 ziet
verschil van QO
't
I
.C.jals de straal
m 0n,h0e de 0Pen neergaande
maar onder een
l,
.k
zuigerbeweging
.w .** '
'
zeer grooten
verkregen wordt
hoek invalt. Dit
1
- pi
1
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1
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linder G heeft
wordt met den
naam van luchthierbj
eene
schommelende
spiegeling(mira'
j
bew eging, door
ge) bestempeld.
de omwenteling
I
Als een waarnedertap H voortmer en een Vergebragt. Plaatst
wjderd v00rmen de kleppen
w erp zich op
van de luehttWee slechtszeer
Fig-/3.
weinig verhepom p zôô, dat
vene punten bezj naar de andere zjde opengaan,danheeftmeneenel<ld- vinden, gescheiden door eene door de z0n
verhitte vlakte,zoodatde ondersteluchtlagen
zerdzpply.
sterker verwarmd zjn dan de bovenste,dan
ziet de waarnemer het voorwerp tweemaal,

ten eerste ljnregtdoor destralen,dieregtstreeks t0t hem komen,en ten tweedeterug-

gekaatst (dus omgekeerd) door lichtstralen,

die Oorsyronkeljl
tvan hetvoorwerp naarbeneden glngen ep door de verschillende luchtlagen eerstgebroken en daarna terugçekaatst
worden.Eene dergeljke luchtspiegellng kan
o0k naar boven plaats grjpen,wanneerde
bovenste luehtlagen veel sterker verwarmd
zjn en de stralen,dievan hetvoorwerp uit-
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pool, waar m en w el eens een schip in de
verte en tevens,door deluchtspiegeling,daarboven een omgekeerd schip waarneemt.
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Fig.4.

digheden te Medemblik met het bloote 00g
wel eens Stavoren en de Friesche kust ver-

rjzen.

Luchtsteenen ,zie Aërolitken.
Luchtvaart, zie Luatballon.
Luchtverhitting ,zie Trerwarminy.

Luchtverschijnselen noemt men ill

meteorologischen zin al de verschjnselen,
welke zich in den dampkring vertoonen gûn-

Luchtspiegeling ofopdoem ing.W an- der datmen hunne komst lang te voren met
neer een lichtstraal uit eene digtere in eene zekerheid kan voorspellen,zooalswind,w0ldunnere middenstofovergaatjwordt hj ge ken, mist, nevel, regen, sneeuw, hagel,
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4auw , water- en windhozen, regenbogen, hj Athene t0t woonplaats en genoot er de
morgen- en avondrood, kringen om zon en vriendschap van den wjsgeer Demonaœ.Het
maan,bjzonnen,bjmanen,noorderlicht,val- schjntechterjdathj op gevorderden leeftj;
lende sterren, vuurbollen, donder, bliksem ; in bekrompene Omstandigheden geraakte,z00weerlicht enz.
dat hj de doorkeizer k
%evernshem opgedraLucianus een geestig Grieksch schrj- gen betrekking van procurator der provinde
ver! geboren te Samosata, de hoofdstad der Egypte aanvaardde en die 00k onder CommoSyrlscheprovinciecommageneaandeEuphraat, #'
.:t0taan zjndoodbehield.In zjnetalrjke
waarschjnljk tusschen de jaren 120en 130 geschriften zochtLuelanus in een zuiver-Attionzer Jaartelling. z0u,naar men meldt,op schen en hoogst bevalligen vorm ,met onuitzjn 15dejaar bj een 00m van moederszjde putteljke geestigheid de gebreken en dwaaszich in de beeldhouwkunstoefenen,maarliep heden van zjn tjd,inzonderheid de bedorweg, toen eene eerste mislukte proeve hem venheid en hetbjgelûofdeBvolkB,benevenB
eene harde tuchtiging op den hals had ge- Qelage vleizuchten dedraajerj derwjsgee-
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hu ld. In weerwil van zjn hulpeloozen toe- ren aan de kaak te stellen.00k hetChristenstand volbragt hj nu zjn plan om zich aan d0m ,dathj evenwelslechtszeeroppervlakkig
de wetenschap tewjden.Nadathjzicheenige kende, w erd niet door hem verschoond.T:t
jaren in Ionld en Griekenland metjverhad de bepte uitgaven van zjnewerken behooren
toegelegd op de wjsbegeerteen welsprekend- die van Adfz(Amsterdam ,1743- 1746,3dln,
heid,keerde hjnaarzjn vaderland terug en en later), - die van Jccpsifz(1836- 1841,
vestigde zich als pleitbezorger te Antiochïë. 4 dl
n),- dievanDlndor
.f(1840enlater),-

Niet lang daarna ging hj op reisen hield en dievan I'
ritzsche(1863).Wielandheeftvan
hieren daarOpenbarevoorlezingen.Nadathj degeschriften van N clzzldeenefraaje Duits
c
he
ver
t
al
i
ng
geleverd.
op diewjze in Azië,Griekenland,Italië en
Galliöroem en rjkdom verworven had,koos Lucifer(Lichtdrager),bjdeGriekenPhor

LUCIFEN LUCKNER.
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pltoros, is de naam van de planeet Venus, deW aldenzen,diezichtoenverwjderdenuit
w anneer zj al
smorgensteraan hetuitspansel

deR.KatholiekeKeqk.

w anneer zj zich al
savondstervertoont.L'
ael-

V'irginia,die d00< den boozen toeleg van den

schittert, terwjl men haar Eâpevusnoemt,

fer is in de Grieksche mythologieeen zoon
van Z6us (Jupiter)en Aurora.MetdeRoren
moest hj zorg dragen voor de paarden en
den wagen van den Zonnegod.In de beeldende kunst is hj dezelfde a1s Hllios. -

Lucius V irginlus was de vader van

tienman AppLus OIJl#Q:(zieonderClawdiuh

t0t slavin vernederd w erd en zich zelvedoorstak.Toen ontstond er oproer te Rome en in

hetleger.Ditlaatstetrok naardenAventjn-

schen heuvel,en op raad van Virginius werLater heeftmen 00k aan den VorstderDuis- dçn de tienmannen door tien tribunimilitum

ternis den naam gegeven van Imcl
fer,dewjl vervangen.Hj zelfbehoordet0tdegekozenen,
door eene allegorische verklaring, van de maar wees die betrekking van de hand,terKerkvaders afkomstig,Jezaia IX :22,waar wjl hj het doorzettejdat Appi%.
gOIc.#1#
de koning van Babylon met de morgenster in den kerker geworpen werd.
v
ergelekenwordt,zoodanigwerdOpqevatals Lûcke(GottfriedChristian Friedrich),een
bedoelde men aldaar den duivel. Zle voorts uits
tekend Duitsch godgeleerde,qeboren den
23sten Augustus 1792 te Egeln ln het land
onderStrl
jkhoutlks.
Lucilius (Pajus Ennius),een Romeinsch van Magdeburg) studeerde te Halle en te

ridder en tevens letterkundige,geborenin 149
vöôr Chr.te Suéssa in Campanie
-en overleden
omstroeks 103 vöôr Chr-, was een oudoom
van den drieman Pomppàs en een vertrouw d

Göttingen en werd alhier repetitor. In 1816

optrok tegen Numantia.Men houdthem voor

XGrundrisz der neutestamentlichen Hermeneu-

begaf hj zich naar Berljn! waar hj zich
vestigdealsprivaqt-docent.Hlersl00thjzich
aan bj SaleiermaA er zonder t0tdiensleervriend van I4lelli'
l
tsen k
%ciplo,onderwienhj lingen te behooren.In 1817 verscheen zjn:
den vadervan hetLatjnschehekeldicht,daar tik''
.Hjwerdin1818buitengewoonhoogleeraar
hj hieraan den vorm gaf,welkelaterdoor te Berljn en in den herfstvan datJaargeHoratius,PersinsenJnvenaliswerdbeschaafd. woon hoogleeraar te Bonn.In dien tt
ld rediFragmenten van doorhem vervaardigdehekel- geerdehj metSeltleiermaeheren deW dff:het:
dichten zjn bjeenverzameld door Gerlaek XTheol. Zeitschrift'' en met Gieseler het:

(1860). - Aan een jongeren L'
ueillus,een DChristl.Zeitschrift'',en leverde:rueber das
Ansehen der Heiligen Schrift und ihr Verh:ltnisz zur Glaubensregel (1827)''.In 1827

vriend yan Seneea en procurator van Sicilië,
wordt het leerdieht: rAetna''toegeschreven,
hetwelk volgens anderen van Corneli'
us Sererus of M anilins afkomstig is. Eene uitgave

vertrok hj als hoogleeraar naar Göttingen,

daarvan werd bezorgd doorJaeob(1826).

overleederden 14denFebruarj 1855.Zjnbe-

lichtbrengende godin der Romeinen w erd beschouw d a1s de godin dergeboorte,in welke
rol0ok Jino en Dona optreden.Texeerevan
Lueina w erd den lsten M aart een feestgevierd,w aarop de moeders zich naardentempe1 begaven, dezen met bloemen Y rsierden

dieSchriftendesEvangelistenJohannes(1820=
1832,4 d1n; 3dedruk 1842- 1856)'' terwjl
hj talrtlke verhandelingen plaatste in godgeleerde tjdschriften.

en tevensOm een talrjk kroostsmeekten.

trad eerst in Hannoveraansche, daarna in

Ontving er den titelvan rconsistorialrath'
'en

Lucina, de licht-, inzonderheid levens- langrjkst geschrift is de:pcommentariiber

Lucius is de naam van 3 R.Katholieke
Pausen. Lncil
ts I (252- 253) leed,naar men
m eldt, onder Gallus den marteldood. -

Izaci'
us 11 (1144- 1145) heette te voren Gerardo Ctxcco s- scp, was geboortig van B0logna,werd kanselierderR.KatholiekeKerk
en bekleedde meermalen de betrekking van

Pauseljk legaat.Als Paus moest hj de storm en verduren,doorA rnold van Wredcl tegen
de wexeldljke magt van den H.Stoelveroorzaakt.Terwjlhj troepen aanvoerdetegen het
volk,stierfhj bj de bestorming van hetCapitooltengevolgevaneensteenworp.lljheeft
eenige brieven achtergelaten. - I''aei%8 II1

(1181- 1185),wasafkomstig uit Ltlcca.Hj

heettete voren Ubaldo z lçxcizepdp enregeerde

Luckner(Nlcolaus),maarschalkvanFrank-

rjk engeborenin1722teKampeninBejerenj

Pruissischediensten verwierfdoorzjnedapperheid den rang van kolonelbj dehussaren.
In den Zevenjarigen Oorlog was hj bevelhebber van een korps partjgangers en bragt
in 1757 in den slag bj Roszbach aan de
Franschen een grootnadeeltoe.Toen de K oning van Frankrjk hem vervolgens schitterende aanbiedingen deed?gaf hj,uitverdriet
over zgn ontslag,daaraan gehoor en werd in
1763 luitenant-generaal in Fransche dienst.
Vruchteloos zag hj gedurende 30Jaren uit
naar eene gelegenheid om zich te onderscheiden.Hoewelhj geene staatkundigeovertuiging bezat,schaardehj zich uitontevredenheid in 1790 aan dezt
jdederRevolutie,maar
behield zkne betrekking en werd zelfs in
1791 t0t maarschalk benoemd.NadataanO0sw
tenrjk de0orlogverklaard was,belasttemen

in dagenvan btlrgertwist,zoodathjvaakals
een balling in Italiëmoestomdolen,terwjl
Frederik 1 zjne magt aldaar bevestigde. hem , op aanbeveling van den Ininister N@oneenigheid over do bisschopskeus te Trier
maakte de botsing der beide tegenstanders
n0g heviger.Eene zamenkomst te Verona t0t
het sluiten eener Overeenkomst bleefzonder
gevolg, en .fafciçf: vermeerderde n0g de beroeringen door den ban uitte spreken over

bonne, met het opperbevel Over hetnoorder-

leger.In den beginneOndervond hj grooten
voorspoed;hjveroverdeMeenen enKortrjk,
maar moest,nadatlaatstgenoemdestadweder

verlorenwasgegaan)gezamenljkmetLafayette
zorgen voor de verdediging aan de Rjn.
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Laatstgenoemde betrok hem in zjnecontrarevolutionaire plannen t0treddingdesKonings.
De belaarde en zwakke Lnekner, die zich
ligteljk bloot gaf,wanneer hj van de eene
partj t0t de andere overging, werd in den

daarna bragt zj zich dooreen dolkstootom
het leven. Brntnn, die met andere aanzienljke Romeinen geroepen werd,om kenniste

was, moest hj het kommando over 20000
man,die zich bj Metz bevonden,aan Kellermann overdragen, doch verkreeg del!titel
van generalissimusendenlastom bjChalonssur-Marne een nieuw reservelegerte vormen.
Intusschen werdllj van allekanten bedreigd
en gehoond,zoodat hj tegen hetlaatstvan
Septemberhetbesluitnam ,pm terzjnerverdediging naar Parilste trekken.De Nationale
Conventiebelegendehem metwelwillendheid,
doch hield hem t0tnadere beslisying in arrest.
Hj had voorzeker kalm den val van het
Schrikbewind kunnen afwachten, maar hj
loktedeaandachtdoorhetopvragçnvanzjne
achterstallige Jaarwedde.Nu nam men hem
aanstondsin hechtenis,en Op den 4den Januarj 1194 maakte deguillotine een eindeaan
zjn leven.

Lucretius,eigenljltTitusN crdfiff.
çCarv,
een verdiensteljk Romeinsch dichter,geboren
in hetJaar99 vöôrChr.,bepam zich zelven
hetleven in hetJaar44 vösr Chr.,nadathj
door een minnedrank t0t razernj vervallen
was.Van zjnehand bestaateen leerdichtin
6 boeken, in hexâmeters en getiteld: mDe
rerum natura''
.Daarin behandelthjdegrond-

nemen van het gebeurde,trok den bloedigen
dûlk uitde wonde,zwoermetalle aanweziaanvang van Augustusvôsr deNationaleVer- gen wraak aan hetgeslachtderTarqwiniussen,
gaderinggeroepenencompromitteerdeLafayette en maakte van deze gelegenheid gebruik om
op eeneverregaandewjze.Nadatdezegevlugt het koningschap te Rome ten valte brengen.

Lucknow ofLachnau,eenestadinBritsch

Indië,in de provincie Audh of Oude,verheft
zich aan den 0eVe< der Goemtien telt(in
1871) ongeveer 285000 inwoners. Men vermeldt, dat haar middenste gedeelte gebouwd

beginselen derphysica,physiologie,theologir
en meteoroloqie volgenshetstelselvan Ep%cf/rl.
s,van wlen hj een jverig volgHlingwas.
Deze n0g al drooge en uitharen aard weinig

dichterljkestofheefthj metpoëtischengloed

bewerkt en door uitweidingen verlevendigd.
Daarenboven is hetgeheele stuk doordrongen
van eene innige overtuiging en van een hei-

ligen jver tegen bjgeloof en priesterbedrog.
De versbouw is wat stro,
ef, maar tevens
krachtig en klankrjk.Devervaardigerheeft
zich den ttjd niet gegund om erdelaatste
hand aan te leggen;ht)
'heefthetopgedragen
aan Gajw.
îXezllli'
,: Gemellns,praetor,redenaar en dichter, en het werd Openbaar gemaakt door Quint'
ts Oicdz'
t
), de broedervan
Alarcus T%lli%f&'
.T0t de beste uitgaven behooren dievan Laehmann (1850,2 d1n;3dedruk
1866)en die van Bernays(1852).

is door Laks
jmana, de broeder van Rama.
De meeste huizen hebben er aarden wanden
en daken van stroo,terwjldestraten erz00
naauw zdn, dat een olifant ernaauweljks
doo1
. heen trekken kan. Men vindt er het
Luculia Dweetis de naam van een Planfraaje praalgrafvan Hoessein-zeinabmet een tengeslacht uit de familie der Rubiaceën.Het
onderscheidt zich dooreene bolvormige kelkprachtigen koepelen sierljketuinen.
Lucretia, eene Romeinsche vrûuw , uitmllntelldo doorSohoonheid en dèugd,Wa8naar
luid der geschiedenis eene dochtervan Spnrius
N crdfï'
l.
ç Tridpitinus en de echfgenoote van
Izacégs Ttvgizdïv.
s CollatinIœ, met het vorstenhuis der Tarqldniussen vermaagschapt.A1s

buis met een s-deeligen zoom ,dooreenescho-

eene zedige huisvrouw wjdde zj zich,toen
haargemaaldebelegeringvanArdeabjwoondej aan hare huiseljke pligten, en toen zj
op zekeren tjtldoorharen man en door8eœ-

boomple ter hoogte van 5 Ned.el,in Nepaul
groegende; zj bloeit nagenoeg het geheele
Jaar door en behoort tot de fkaaiste sierplanten,daarzj mettalrjke,digte,ronde,eind-

telvormige bloem kroon m et eane lange buis
en een s-deeligen rand m et omgekeerd-eivor-

mige, stompe slippen! door zaâmgegroeide
helm knoppen en 2 vliezlgestempels.Dem eestbekende soort is L.ut
/rcfït
v.
sï-tx Sweet, een

fl.
: Tamqnoti'
us,een zoon van koning Targ%i- standige, rozenroode, geurige bloem -aren is
sf'
ll: S'uperbns,met een bezoek verrastwerd, getooid.
vonden deze haar diep in den nachtn0gbezig
Lucullus(LuciusLidnius),eenRomeinsch

tetspinnen. Hare bekoorljkheid zette den veldheer,streed heteerstin hetJaar90vöôr

hartstogt van den koningszoon in vlam ,z00- Chr. tegen de Marsen en onderscheidde zich
dat hj na weinigedagen in hetgeheim der- daarna a1s gezant van k%ulla in den eersten
waarts tertlgkeerde. A1s bloedverwant gast- Oorl0g tegen M ithrldates,bepaaldeljk a1sbevrj gehuisvest, drong de laaghartige des yelhebber der vloot. Uit vjandschap togen
nachts in hare slaapkamer door en verlangde Fi
mbrLa,dieAYari'
usbegunstigde,liethjechdat zj aan zjnewenschen z0u pehoorzamen. ter M itltrldates ontsnappen u1t eene zeestad,

Ztjweigerdeen zelfsdebedreiglngdesdoods
k0n haar niet schokken in het betrachten
van haren pligt. Eerst toen hj verklaarde,
dat hj naasthaarljk dat van een slaafzou
leggen en verkondigen, dat hj degeschondene eer van Collatinlu dopr beider dûod gewroken bad,gaf zj toe.Den volgenden morgen eehter ontbood ztjharen gemaalen haren

waar l1j was ingesloten.Na zjn terugkeer
bekleeddehj metzjn broederMari'
usdebetrekking van aedilis curulis. k
* lla,die zeer
met hem ingenomen was,belastte hem vôsr

zjn dood (78)metdevoogdj overzjn zoon
I'
altstus, alsmede met de taak om zjne ge.

denkschriften gereed te maken VOOr eeno
Openbare uitgave.Nadat Lueullus in 77 praevader, ontdekte wat geschied was en be. t0r was geweesten daarnadeprovincieAfrika
zwoer hun het verlies harer eer te wreken; had bestuurd, werd hj in 74'consul met
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M aren 2lg:I1# Cotta en ontving hetbeheer ztln vermaard geworden en een spreekwoor;

over Cilicië terwjl Cotta gezag voerde in gebleven, en zoowelzljne tuinen bj Rome
Bithynië.M ithrldates deed een invalinlaatst- a1szgnevilla'
sbj Tusculum en Balaewaren
genoemde provinciet verslpeg Cotta te land beroemd wegens hun prachtigen aanleg.Teen ter zee en belegerde hem in Chalcedon, vens hield hj zich bezig metde beoefening
maar L'uçmll'as snelde derwaarts en dw ong derwetenschap,inzonderheidderwjsbegeerte
hem ,hetbeleg op te breken.AHithrldatestrok en der geschiedenis.oaarne hadhj omgang
nu naar Cyzicus, hetwelk txouw was geble- metgeleerden en dichters,bjv.metArAian,
ven aan de Romeinent doch het schrander en steldezjneboekerj t0thunnebeschikking.
krjqsbeleid van Lutmllltsverhinderdedev01- 0Ok verkeerdehjveelmetschildersenbeeldvoerlng zjner plannen, waarbj Mithrldates houwers?en hj had eenert
jkektlnstverzameeen grootgedeelte van zjn legerenvanzgne lilljl uit Azië naar Europa gebragt.Eindeljk
vloot verloor en,doo1'Imeullusvervolrd,de vermeldt m en van hem , dat hj uitCérasus
wjkmoestnemennaarPontus,waarhjnlet
lwe illPontus den kerseboom naar Italië heeft
troeyen verzamelde.HierzochtLuel
tllns,die verplant.- Zjn zoon,diein 65vöôr Chr.
inmlddels de vloot des Konings bj Tenedos geboren w erd en denzelfden naam droeg,
vernietigd had, hem op (71),versloeg hem sneuvelde bj Philippi(42 vôôrChr.),- en
en dwonghem om tevlugtennaarzjnsehoon- zjn broeder,M areus .
fïciz
lzçf: Llteulll
ts,werd
zoon Tipranesvan Armenië.Luenll'
asverover- in 73 consul,Onderscheiddezitsh eenjaarlater
de Cablra en keerde vervolgens naar Pontus terwjlbj deprovincieMacedoniëbestaurde,
terug; het land werd voorts door hetinne- in den oorlog in Thracië,zegepraalde op de
men van Eupatoria, Amisus en Sinope aan bewoners van den Haemus en rukte voorde Romeinen onderworjen. O0k Heraella in waarts t0taan de lster en de Pontus Euxi-

Bithynië kwam eindellk ten val,nadathet nus,waarhj Apollonia en andereGrieksche
2jaren door Cpff. belegerdwas.Bjderege- koloniën veroverde.
liny der binnenlandsche zaken derprovincie Ludeking (Everardus W inandus AdriaAzlë,door Izae%ll'
usdaarna t0tstandgebragt, nus), geboren te Hilversum den ggsten Mei
kwetste hj doordebescherming,die hj aan 1830,genootzjneOpleidingaan'
sRjkskweek-

de inwoners tegen de Romeinsche pachters schoolvoormil
itaireyeneeskundigenteUtrecht,
en w oekeraars verleende, de belangen der werd in 1851 Officler van gezondheid en is
Romeinsche ridders, zoodat deze te Rome' thans dirigéren4 gyneesheer lste klasse in het

hem gehaatzoehtentemaken.O0kzjneeigene
legerbenden, bj welke hj eene gestrenge
krjgstucht handhaafde,waren wederspannig,
maar gehoorzaamden nog,toen hj ze in 69
aanvoerde tegen Tiyranes,die de uitlevering
van Mitl
trldates weigerde. Met 12000 man

garnizoen teSama'rang.Hj schreef:rGedich-

ten (1854 en 1861)''- pNatutlr-en yeneeskundigetopographievan deassistent-resldentie

Agam (1867)''
, pDe Oëcier vangezondheid
van hetN.1.legeren zjne Opleidingaan de
kweekschoolvoormilitairegeneeskundigen te

bevocht htjden 6den October eene volkomen Utrecht (1868)''
,- rDe Oëttiervan gezondzegepraalOp de 220000 soldatenvan Tiyranes, heid van het N.1.legeren zjnetoekomst
en veroverde de stad Tigranocerta. Eene (1868)'',- rschetsvanderesidentieAmboina
nieuwe overwinning behaalde hj in 68 aan (1868)''- alsmèdeeenigereneeskundigewerde rivier Arsanias op het vereenigde leger kel
:en opstellen in tjdschrlften.
van Mithrldates.en Tigranes.Nu echter wei-

Ludem an (Dr.JohanChristophorus),een

gerden zjne legioenen, in het geheim Opge- verm aard astroloog en geneesheer,geboren te
stookt dool'P ubli'
us C1o#z'
lf,:,de stad Artaxata Haarburg bj Hamburg in 1685,studeerde te
te belegeren ofverder voorw aartste rukken. Jena,deed eene reis doorE uropa en vestigde
L'aenll'tbs moesthen zuidw aarts naar Mesopo- zich te Amsterdam.Hj verlevendigde hetgetamië brengen en na deveroverillgvandestad
N isibis alhier de winterkwartieren betrekken.
Inm iddels deed M ithrldates weder een inval
in Pontus, versloeg de Rom einsche legaten
en veroverde m et T'lyranes een grootgedeelte

van het land,waart
lit hj doûr Imcltll'
ttsverJaagd was. Laatstgenoemde wilde hem uit
Cappadocië'te gemoettrekker,m aarbezwoer
tevergeefszjnesoldaten om tevolgen.Deze

loof aan voorspellingen uit de planeten en

verdiende, geholpen door zjne dienstmaag;
Britta & ïk'
r,zooveelgeld,dathj eenebuitenplaats kocht te Sloterdtl
'k. Hj was ongemeen weldadig en praetiseerde eene reeksvan
#
i
z
'a
ren te Amsterdam , waar hj Ongemeenen
toeloop had,dewjlhj uitdentjddergeboorte
en de nam en der patiënten hunne kw alen beschreef.Hj overleed den 22stenMaart1757
.

verlieten hem , toen M anius HciD'll,s Glabrio, en werd metgroote plegtigheid ter aarde beuitRome naar Bithyniëgezonden,desoldaten steld.Te Harderwjk hadhj op eenedisserontsloeg van hun eed van trouw aan L14eul- tatie* rOver de zeven planeten''den graa;

J'
Md.Deze verliet in 66 Azië en Pompqi'
l
u van doctor verkregen,en van zjnegeschrifoogstte devruchten van zjn krjgsbeleid,ter- ten vermelden wj:goverdesevenderley wawjl hj zelfbtlna 3Jaren vôörRomemoest terstlchtige ziekten'',- pAstrologisch Testavertoeven vôôrdat hem hethouden van een mentofdebestewaereld (1757)'',- nKunsttriumph werd toegestaan. Hj leefde nu t0t kabinet van zeshonderd drie-en-zeventig ge.
aan zjndood- vermoedeljkin57vpörChr.- heime kunsten en wetenschappen (1769: 4
am bteloos en in voorbeeldelooze weelde, stultkenl'',- pspiegelderw aereld Ofgehelme
aarnemingen OnZ.(1768 enenz
daar hj een schier onuitputteljken rjkdom w
lat.
er(
l1
''- ,De
verworven had. De ugastkttalen van Zffcoll'
ll,
: goqdmjn Van d
r. Ludeman
787)'' --
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oonwerk
pKr

cflaatste eeuwbazuin (1788,2
stukkenl'',- gTriutph-zaalvanastrologische
voorzeggingen enz.(1787)''
,- en pDeloterjspiegel van den astroloog Ludeman (1791)''
.
Met verbazing slaan wj het gade,hoevele
bj- en ligtgeloovigen in die dagen de slagtoFerswerden van zjneonzinnigebewerinyen.
Luden (Heinrich),een Duitseh geschledschrjver,geboren den loden April 1780 te

men.In 1862 werd hj bg een aanslag op
zjn levendooreensoldaataandekingewond.
Ko1
'tdaarna kwarn hj oj pensioen,vestig4e
zich op zjne goederen ln Bessarabië en nu
en dan te Odessajen overleed te Petersburg

inLFe
bruarj 1874.
udewlg (JohannPetervon),eenDuitsch

geschiedschrjver, geboren den 15den Augustus1670 ophetkasteelHohenhard btjSchwâ-

Loxstedtin hethertogdom Bremen,studeerde biseh-llallystudeerdeteTiibingen)W ittenberg
te Göttingen in de theologie,gese'
hiedenis en en Halle,en werdinlaatstgenoemdestadhûog-

wjsbegeerte,en vestigde zich daarna op het leeraarin dewjsbegeerte.Tenbehoevezjner
land,toen te Berljnen vexvolgensteGottin- verdere ûntwikkeling begaf hj zich naarde
gen,vanwaar hg in 1806 alsbuitengewoon Nederlanden, waar hj in 1697devredesonhoogleeraar in de philosophie naar Jena ver- derhandelingen te Rjswjk bjwoonde en aantrok, hier in 1810 hetgewoon hopgleeraars- zienljke geschenken ontving, waarvoor hj
ambt verkreeg,en den 23sten Mei 1847 over- zich eene kostbare bibliotheek aanschafte.Na
k voor
leed. Behalve verdiensteljke levensbeschrj- zjn terugkeer te Halle moest hjge0s0
vingen,bjv.van Tltomasiwn,Rkgode Grppf Ketm Brandenburg cnderscheidene chriften
en sir W illiam Temple,leverde hp:rAnsich- vervaardigen,zoodathj den titelontvingvan
ten des Rheinbunds (1808;2dedruk 1809)''
, raad.In 1703 werd hj te Hallehoogleeraar
-

Einige W prte iiber das Studium der Va- in de geschiedenis,in 1704 doctor in de reg-

p
en en Koninkljk historioyraaf,in 1705proterlandischeGeschichte(1809;2dedruk1828)'', t
aatsweisheitoderPolitik fessor in de regten,zag zlch in 1719 in den
rllandbuch derSt

(1811)'',- oAllgemeinegeschiehtederVölker
qnd Staaten desAlterthums(1814;3dedruk
1824)''
, - rNemesis, Zeitschrift fiir Politik
undGeschichte(1814- 1818,12dln)'',- pAl1gemeinesStaatsverfassungsarchiv(1816,3d1n)'',
-

en vooral:mDie Geschichte desdeutschen

Volks(1825-1837,dl1-12)''
,slechtsloopend
t0t1237.Nazjudoodverschenenn0g:,Ruckbliqke in mein Leben (1847):'.- Zjn zoon
He%nrolt Zldel, geboren te Jena den 9den
Maart 1810j is aldaar hoogleeraar in de reg-

ten en heeft zich desgeljksalsschrjverbekend gemaakt.
Lûders (GraafAlexander Nicolajewitsl),
een Russisch generaal afkomstig uit een
Duitsehen,reeds lang in Rusland gevestigden
stam , w erd geboren in 1790 en trad in 1807
in de krjgsdienst.Hj onderscheidde zich in
de oorlogen in Finland en tegen Napoleon en
voerde reedsin 1831 in den Poolschen oorlog

het bevelovereene brigade.Btlhetbestormen
van W arschau legde hj zoowel beleid a1s
dapperheid aan den dag,zoodathj t0tluitenant-generaal bevorderd werd, en in 1838
kommandeerde hj het5dekorps.O0k streed

hj in den Caucasus tegen l'amyl (18431845). Zware vermoejenissen wierpen hem
echter op hetziekbeden hj toefde,t0therstelzjnergezondheid,geruimentgdinItalië.
In 1848 was hj metzp
-nkorpsindeDonauvorBtendommen)en laterstreed hj inSiebenbiirgen voorspoedig tegen Bem.Voorts opende
hj den Krim-oorlog doorden Qden Julj 1853
nogmaals naar de Donau te trekken. Hier
echterwerdhj plotaeljk ziek,zoodathjh:t
oorlogstooneelverlaten moest.Na zjneherstelling eehterplaatstehj zich aan hethoofd
van het zuider-leger.Hj bevond zich hierin

adelstand opgenomen,en Overleed als kanselier der universiteit den Tden September 1743.

Van zjne geschriften vermelden wj:rscriptoresrerum Germanicarum (1718,2d1n)'',iquiae manuscriptae omnis aevi diploDRel
matum acmonumentorum ineditorum (17401741, 12 dln)'',- rGeschichtschreiber des
Bisthums W iirzburg (1713)'', ropuscula
miscellanea (1720,2 dlnl''j- en pvita Justiniani(1731)''.
Ludger, de apostel derFriezen en Saksers,omstreeks hetJaar ;45in Frieslandvermûedeljk teW ierum - geboren,waseen
zoon van Tl
tiadgrlm en Liafbwrg,genootzjne
opleiding aan eene kloûsterschoolte Utrecht
en daarna in Engeland bj Alcnin%.
g,en ging
vervolgens naar Deventer, waar ht)
'de door

Leblanns gestichte,maar door de Saksersvexnielde kerk herstelde,en toen naarOostergo,

waar htj t0t priester werd gewjd en jverig

arbeidde aan de uitbreiding der Kerk onder
de Ongeloovige Friezen.D 00r W ittekind ver-

dreven, was hj eenigen tjd leeraar in de

Utrechtsche kloosterschool en ging vanhier

naar Rome, waar hj monnik werd in het
klooster te Monte-oasino.Nadat echter Karel
de Grpofd in 785 de Heidensche Saksersin
W estfalen overwonnen had,tradA dgeronder
hen Op a1s apostel en werd in den aanvang

(
ler9deeeuw bisschopvanMiinster.Hjstichtte

er eene kloosterschoolen overleed den 26sten
Maart 809.Hj sohreefeen levensberigtvan
den Utrechtschen abt Gregbrins, ui
tgegeven
door Brower (1616) en opgenomen ln de
D
Ada
Benedi
doSa
ndor
um'
'
en
i
n
de
))kkcta
rllm ,1,
bi
j beiden op den 25sten Augustus.
De levensgeschiedenis van Ludger is beschre-

ven door Altfrid'
lts,zjn tweede OpvolgerOp

1854,doch moest in 1857 wegens.oogziekte den bisschopszetelte Miinster,- voortsdoor

zgn ontslag nemen.Nu ging htj op reis en een ongenoemden m onnik, wiens gesehrift is
w erd in 1861 stadhouder van Polen.In die uitgegeven door Bromer (1616),de Bollandisen,Leébniz en Pertz,en eindeljk doormonbetrekking dempte hj met kracht en ge- t
n te W ertheim .
strengheid elke yogipg t0t Oproèrj en htj nike
werd in den Russlschen gravenstand opgeno- Ludm ila, de gemalin van den eersten
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Christen-hertog van Bohemen, Borimoj ge- geboren te Eisfeld in hetlan; van Meiningen
naamd, en waarschjnljk tegeljk metdezen den llden Februarj 1813,openbMrdegrooten
in Moravië d0or Metltodnsgedoopt,waseene aanleg voor de muziek en ontving van den
vrome Christin en wist00k haren kleinzoon, Hertog van Meiningen de middelen om zjn
de heilige W enzel, eene ongcmeene liefde talent te Leipzig onder de leiding van M envoor het Christendom in te bûezemen.Toen #dl
,dtlAzà-.
pcrfApl#y te ontwikkelen.Onqesteldna den dood van W '
ratislaw (de vader van heid verbood hem echter de beoefenlng der
W enzeljdiensHeidenscheweduweDrahomira muziek, en nu wjdde hj zich eerst ln de
zich meestermaaktevan deregéring,ontstond ouderljke woning, toen te Meiszen en in
er een strjd tlzsschen hare aanhangersen de 1855 te Dresden aan de dichtkunste:zaan Ge
Christenen, gedurende welke A dmila, op aesthetiek1 en overleedgsna
stenveFe
elb
aruig
ae
rjsukke1865.
l%t van Draltom'
lra, op haar kasteel Tetin ling te llresden den
geworgdwerd (15September927).Laterwerd Hj maakte zich heteerstbekend door zjne
beidetreurspelen:ollerErbförster(1853)''en
zj heilig verklaard.
Ludolf (H'
1ob),een verdiensteljk beoefe-

Die Makkabëer (1854)'',welke in den hnf-

den 15den Januarj 1624,bezochtin 1639 de
acadézaiein zjnegeboorteplaatsen Tijddeer
zich eerst aan de Grieksche, toen aan de
nieuwereeneindeljk aandeOosterschetalen,
t0t wier verdere beoefening hj zich in 1645
naarLeiden begaf.Metden Engelschman Th'
ys
dee; hj eene k'
eisdoorFrankrjkenEngeland
en op last van Cltristina,koningin van Zweden,begafhj zich in 1649naarRome.Hier
kwam hj in betrekking metonderscheidene
Abessiniërs en vooralmet zekeren Gregoriwn,
die hem onderwjs gaf in het Aethiopisch.
Nadat hj voortseenereishad volbragtdoor

Erde (1856;3dedruk 1862)''
,- en pThûringerNaturrn (1857)''.
Ludwlgsburg,de tweede residentie van
d
e
n
Koning van W irtemberg, ligt in het
Neckardistrlct en werd in 1706 donr herteg
Eberhard M #x)
k gesticht. De omliggende
steden en dorpen moesten daarbj debehulp-

n= r der Oostersche talen en de grondlegger Bchouwburg te W eenen met bjval werden
van de Btudie der Aethiopische taalen letter- ontvangen en op hetrepertoirebleven.Daarop
kunde in Duitschland werd geboren teErfurt volgden de verhalen:rzwischen Himmelun4

.J.* ill
Zweden en Denemarken, aanvaardde h1
1652 een regéringsambt te Gotha en verkreeg
er vervolgens als geheimrM d grooten invloed.
Hier ontving hj e0n bezoek van Greuqorins,

zamehand bieden,zoodathetvoormaligjagtslotin eeneaanzienljkestadherschapenweri
Het cjfer derbevolking daalde ofklom met
de opvolgende regenten. In 1864 waren er

bjna 12000 inwonersen een grootgarnizoen.
M en vindt er 2 kerken?7 openbare pleinen,

8 poorten en een prachtlgpaleismetsierljke
tuinen, alwaar zich de bouwvallen van den

Emichsburg bevinden.Het yaleis bevat 400
vertrekken, de schoone famlliegaanderj met

die een halfJaar bj hem vertoefdeen hem de portretten van alle W irtembergsche V0rbehulpzaam was bj het bewerken van eene sten en van vele Vorstinnen,de ridderzM l,
spraakkunsten een woordenboek der Aethio- de kapél der ridderorde, het muséum van

pische en Amharische talen.Hj overleed te
Frankfort aan de Main den 8sten April1704.
Van zjnegeschriften vermeldenwj:pHistoria
Aethiopica (1681)'',- rcommentariusadhistoriam Aethiopicam (1691)'',- pGrammatica
Amharicae linguae (1698)'',- rLexicon Amharico-tzatinum (1698)'',- nluexieon Aethiopicum (1661):',- en rorammatica Aethiopica
(2dedruk 1702)''
.
Ludwig.Onderdezennaam vermeldenwj:
KarlFrïd#rïcA Willtelm Ad
4dvtl
k ,een verdiensteltjk Duitsch physioloog. Hj werd ge-

schilderjenj de voormalige feestzaal (thans
die der Jury)en devorsteljkebegraafplaats.
In de stad heeftmen hetttlighuis en degeschutgieterj. T0t de takken van njverheid
behoorenerlakenfabriekenjuurwerkmakerjenj
fabrieken van gouden ljsten,blikslagerjen,
keursljfabrieken enz.,en de aldaarbestaande
orqelmakerj van Welkerisvermaard.Vande
inrlgtingen van onderwjs vermelden wj:de
m ilitaire school, het lycéum en het salon.
V oorts vindt men erhetM athilde-gestichtten
behoeve van verwaarloosde kinderen2een ge-

boren den 29sten December 1816 te W itzenhausen in Ilessen, studeerde te Afarburg en
Erlangen in de geneeskunde en vestigde zihh
in 1842 als privaatdocent te Alarburg,Yiaar
hj tevens prosector N7erd en in 1846 de betrekking van buitengewoon hoogleeraar ver-

stichtvoor oogljders enz.In de nabjheid der
stad verrjzen eenigefraajebuitenverbljven,

kreeg.In 1849 vertrok hj alsgewoon hoog-

Ludwigshafen,eene Bejersche sK; in
de Rjnpfalz op denlinkeroevervandeRjnj
tegenover Manheim en den mond van deNeckar,isin 1843 gesticht.Zj teltslechts6000

leeraar in de anatomie en physiologie naar
Ziirich en in 1855 als zoodanig naarhet J0sephinum te sveenen. Vanhier ging hj in
1865 naar Leipzig,waarhj a1shoogleeraar

in de physiologie bj voortduringwerkzaam
is.Zjne anatomisch-physiologische onderzoekingen,in talrjkeverhandelingennedergelegd,
worden hooggewaardeerd,en zjnbelangrjkst

zooals M onrepos aan een gegraven m eer,het
Favorite-kasteel met een groot park en de
Solitude op een berg aan den zoom van een
woud.

inwoners, maar is merkwaardig door hare
drukke scheepvaarten handel,dooreenegtee-

nen spoorwegbrtlr over de rivier,en ioor
haregunstigeligplng aan den spoorweg naar
Parjs en aan dlen naarMainz en Frankfort

geschrift is getiteld; sLehrbuch der Physio- aan de M ain.

logiedesMenschen (1852- 1856,2 d1n)''.
Ludwigskanaal (Het)verbindtdeDnnau
OttoZx#G#,een Duitschdichter.Hjwer; met de Rjn.Reeds had Kceld:* 009 het

Qt0

LUDW IGSKANAAL- LUIK.

plan, om de Main door de Altmiihlmetde gesplitst in zoodanige, die twee, en zoodaDonau te vereenigen, maar zjn voornemen nige die drie Vingors aalld0 V00rP00t0n b0Btuitte afop technische bezwaren.In nieuwe- zitten. Ten onregte heeft men den lujaard
ren tjd werd hetechterwederopgevatdoor geruimen tjd als een misvormd schepselbe-

Lodegl
?l
jk T,koning van Bejeren.DeOpper- schouwd.Immers zjn ligchaamsbouw is in
bouwraad Peel
tmann leverde daartoe een ont- overeenstemming metzjnelevenswjs.Hjbew erp, dat in 1834 aangenom en werd. Men woontoorspronkeljke,onmeteljkeboFschen,
raamdede kosten op rui
m 81/sdemillioen00s- waarhj in degemaltkeljkstepositieverkeert,
tenrjksche gulden,- een kapitaal,datbj- wanneer hj met den rug naarbeneden aan
eengebragt werd in aandeelen, van welke de takken hangt.Daarom zjn zjnevoorpoohet Rjk 1/4de voor zjne rekening nam.De ten veel langer dan zjn achterpooten;zjn
Jaarljksche kosten van onderhoudwerden
bekken is wjd en zjn k0p klein,terwpl
schoon veelte laag - op 556000 gulden ge- zjne klaauwen lang,krom en zamengedrukt
rekend. Het graven van het kanaalnam in zjn.Dat deze dieren luizjn,isnietenkel
1836 bj Niirnberg een aanvangen vorderde een vooroordeel: de trage bloedsomloop van
in de daarop voljende 7 Jaren z00 ver,dat hun ligchaam schjnt daartoe aanleiding te
men het gedeelte van W endelstein t0t Niirn- geven.- De lujaard leeftin Brazilië,en in
berg en vanhier t0t Bamberg voor de vaart grootte komen alle soorten overeen m eteen
openen kon.Het Ludwigskanaal begint bj middelmatigen hond.Deooren zjn klein,de

Kelheim aan de Donau, loopt van de bevaarbaar gemaakte Altmi
ihlnaar Dietfurt,en
gaat vervolgens noordwaarts Over Niirnberg
en langs de Regnitz naar Bamberg,waar de
vaartuigen de Main bereiken. Het hoogste

punt van het kanaal bevindt zich bj Neum arkt waarhet zich Q50 N ed.elboven de

staartkorten hethaar grof,en slechts zelden
verneemt men eenig geluid van ditdier.Het

draagt zjn jong op den rug en voedtzich

metvrucùten enbladeren.- T0tdezefamilie
behooren 00k eenige uitgestorven geslachten
van zoogdieren, zooals M egalùnyœ en M egatheriwv%.

oypervlaktevan deMainen90 Ned.elboven Luik (Leodium), thans veelal Lièye gedle van de Donau verheft.Over eene lengte heeten,is de naam van eene Belgisehe provan 231/2geogr.mjlteltditkanaal103sltli- vincie en grenstin hetnoordenaanNederland
zen. Het ls van boven 18 Ned.elbreed met
eeno bodembreedte van 11 Ned. elen eene
d
iepte Van 11/ct0t2 Ned.el.Het loopt hier
en daar door w aterleidingen over beken en
rivieren heen, en bezit 22 havens met de

noodige kranen,magazjnen enz.Het werd
in 9Jaren voltooid en isvoorde verzending
van marmer, bouwsteen! hout, graan enz.
van grootbelang.Toch zjn de grootebogten
van de Main, de zware tollen Op de Rjn en

en Belgisch Limburg,in het OostenaanPruissen,in hetzuiden aan de provindën Luxemburg en Namen en in hetwesten aan laatst-

genoemde provincie en aan Brabant.Zj telt

o
p 521/: L geogr.mjlruim 635000 inwoners en bestaat in het zuiden en Oosten,
waarzj de voortzetting isderArdennes,uit
rotsen, wouden en moerassen, maar in het
westen uit eene vruchtbare vlaktejdoor de
Maas bespoeld. De bodem levert er steenko-

de Donau en somttjds ook gebrek aan water len, jzer,altlin,kalk-en hardsteen en margroote hinderpalen tegen de uitbreiding van mer. O0k vindt men er minerale bronnen,
het scheepvaartverkeer in hetLudwigskanaal. onder wel
ke'die van S?a en Chat
ldfontaine
Lugano, eene stad in het Zwitsersche eene groote vermaardheld bezitten.Er zjn

canton Tessino, op den noordeljken Oever vele jzergieterjen,smederjen,fabrieken van
van het Meer van Lugano gelegen,telt om- jzeren en stalen voorwerpenjkatoenspinnestreeks 6000 inw onersen ism etLocarno en rjen en weverjen. De provincie is verdeeld
Bellinzona afw isselend dehoofdplaatsvan het in de arrondissementen Luik,Hoei(Huy)j
canton.Merkwaardig is er de kerk van Sta Verviers en W arem me.
Maria degli Angiolimethetvermaardefresco
Dehefdstad draagtdesgeljksdennaam van
fzJè.
>)en ligtbj deplek,waardeMaas
van Bernardino Zvizl,deljdensgeschiedenis Lwik(.
van O&6,
:J'M.: voorstellende,alsmede een ma- en de ourthe zich vereenigen,gedeelteljk op
donnabeeld van dien meester.- HetMeer heuvelsen gedeelteljk in devlakte.DeMaas
kan Lugano is 8 tlur gaans l
ang,11/ctltlr
gaans breed en 280 Ned.elboven de OP?O'vlakte der gee gelegen;bet bevat veel vlsch
vcoral forellen. Rotsgevaarten, loodregt uit

verdeelt haar in de Bovenstad ofOude stad
en in de Benedenstad Of Nietlwe stad.De

straten van eerstgenoemde zjn eng en morsig,maar de nieuw-aangebouwde buitenwjhet water oprjzend,geven aan ditMeer een ken zjn ruim , luchtig en regelmatig aangeindrukwekkend voorkomen, terwjl talrjke legd. over de Maasliggen er 3 bruggen,en
baajen daaraan eene Ongemeene bekoorljk- van de m erkwaardigste gebouw en verm elden
wj:de grootscheSt.Jakobskerk,gewjd in
heid bjzetten.
1016, herbouw d in 1522, met prachtig beLuqanskij,zie D@1tl.
Luuaard (Bradypus).Delujaardsvormen schilderde glazen in de vensters van het
eene fam ilie uit de orde der tandelooze z00g- hooge koo1',- de St.Paulus-kerk,voltooidin
dieren, namelgk der zoodanigen, die geene hetmiddèn der 16deeeuw ,met eensierlgken

snjtanden en 00k geene ware hoektanden ltansel, met houtsnjwerk van Gefs,- de
hebben.Deze familie bestaatuitéén geslacht, Bartholom aeus-kerk,eene basilica uit de12de
of uit twee,wanneermen hetgeslacht Clto- eeuw (gewjd in 1015)met2 Byzanttjnsehe
10:> : er uitafzonderen wil.Desoorten zjn torens en een merkw aardig koperen doopbek-

LUIK- LUIPAARD.

QQ1

ken uit de 12de eeuw j- de Martinuskerk ,
in het midden der 16de eeuw vernieuwd,het paleis van Justitie, te voren de residentie van den Vorst-Bisschop,enz.Luik is
de zetel van een prûvincialen gouverneur,
van een h0f van appèl en van eene staatsuniversiteit, en telt 116000 inwoners. Genoemde universiteit, in 1817 door de Nederlandsche Regéring gesticht en met eene
école des mines en eene école des arts et
manufactures verbonden, telt meer dan 800
studenten en bezit een fraai gebotlw metde
noodige gehoorzalen en musêaqOokheeftmen
er een botanisehen ttlin.D aarenboven isereen

gevoegdwaren,eeneprovindevanhetkoninq-

Maastricht derwaarts verplaatsten. W eldra

allell te M ilaan ofin de omstrekendezerstad.

breidde ztjzieh uiten genootveelwelvaart,
zoodatdevrjheidlievendeburgersbjherhaling
strjdvoerden teyendebissehoppen,waarbjzj
door het naburlge Frankrjk werden onder-

T0tzjnevoornaamstestukkenbehooren:rDe

rjk derNederlanden?welkedoorderevllutle
van 1830 aan Belgiè verviel.

Luini (Bernardino) ofImvLno,een uitstekend schitder *der Milanésche school,aanschouwdewaarschjnljk hetlevenslichtiI1het
evenzoo genoem de vlek aan hetLago Maggiore in de 2de helft der 15de eeuw. M en

weet slechts van hem ,dat hj zjne meeste
stukken tusschen deJaren 1500 en 1530 vervaardigd heeften dathj waarschjnljk nooit

Rome bezocht. Gevormd door de zachte en
bevallige manier dereudereMilanéscheschool,

wexd hj onderden invloed van Leonardo #.
Koninkljk gymnasium en een gesticht voor Vinci een voortreFeljk schilder, en zjne
doofstommen.Voortsvindtmen erbelangrjke verdiensten werden vooralin nieuweren tjd
fabrieken van laken, wollen stoFen en ge- naarbehooren erkend.Hj vereenigtnaïveteit
weren,alsmedeeenegeschutgieter!j,eenezink- en warm gevoel met diepen schoonheidszin.
fabriek, loojerjen, ltjmkokerjen, cichorei- Zjn coloriet is warm en rjk,ook in zjne
fabrieken,talrjke wapenfabrieken, eene fa- fresco's; zjne compositie en teekening zjn
bl'
iek vanvjlenen aanbeelden en onderschei- onberispeljk,en de uitdrukking isgrootsch
dene spjkerfabrieken.Dehandelwordter0n- en verheven.Htjwaseen derjverigsteschilgemeen begunstigd iloar de scheepvaart op ders van zjn tjd.T0tzjne oudstestukkeh
de Maas en de spoorweg-verbindingen met bèhooren de fresco's te Saronno in hetland
Brussel, Antwerpen, Namen enz.Men heeft van Milaan en eenige schilderjen inhetBrera
er trouwens eene beurs,eenekamervankoop- te Milaan.Vermaard zjn van hem:rDejeughandelen eene handelsregtbank.Bezienswaar- dige Johannes, met een lam spelend (in de
dig iserdePassage-Lem onnier,eeneoverdekte Ambrosia te Milaanl'' en rllerodias (in de
bazar mettalrjke winkels.- Men vindtdeze geregtszaal te Florencel'',welke men geruiBtad reeds vermeld in de 8ste eeuw ,toen de men tjd voor meesterstukken van Leonamdo
bisschoppen van Tongeren hunnen zetelvan heeft gehouden. Zjne fresco'
s bevinden zich

steund.Xarel de Sfpfxfe,den bisschopdehand
biedend,veroverde haar in 1467)slooptehare
muren en roofde haar geschut,en 00k M aœi-ïI1Js I moestals aartshertog haart0ttweemaal t0e metgeweld van wapenst0t onder-

geeseling van Christus''in San Giorgio,pHet
kroonen met de doornenkroon''in San Sepol-

c1'0, eene sAanbidding der W jzen''in San

Eustorgio, eene gMadoùna'' in San Maria
delle Grazie,een aantalfresco's in hetBrera
en bovenal eene reusachtig groote pKruisi-

ginj''en eene nMadonna''in San Mariadegli
Angiolite Lugano.
werping brengen.D00r de Franschen werd Luipaard (Felis Pardus, zie bjgaande
qj ln 1675,1684 en 1691end00rMarlborouglb afbeelding), is de naam van een roofdier,

!n den Spa
<anschen Successie-oorlog in 1702 hetwelk tot het geslacht der katten en wel

mgenomen. Reeds in November 1792 w erd totde groep der gevlekte katten behoort.GeLuik door de Franschen bezet,dochinM aart heel Afrika, van het Atlasgebergte tot aan
1793 ontruimd, en eerst den Q7stenJulj 1794 de Kaap de Goede Hoop,en geheelAzië van
door Pichegr. en Jonrdan op nieuw veroverd. Syrië t0t Japan en van Siberië t0t aan de
Bj de revolutie in 1830 behoordezj t0tde Soenda-eilanden strekken tot w oonplaatsgan
eerste steden, die afvallig w erden van den deze groote katten, die zich door een slank
K oning der Nederlanden, en oûk later vond ligchaam ,een kleinen,rûnden kopm etgroote
men er steeds jverige voorstanders van een oogen, lange beenen en een langen staart
anti-dericaalliberalism us.- Hetbisdom Z'
lfi/q onderseheiden.D e kleur is zeerverschillend
te voren tothetdistrictW estfalen behoorende, bj geljken ligchaamsbouw. De groote Afriterwjlzjnebisschoppen Duitscherjksvorsten kaansche luipaarden hebben m eestal op den
waren,werd in 1794doordeFranschenbezet, rug eene licht-gele en onder den buik eene

bj den Vrede van Lunevilleaan Frankrjk witte grondkleur,terwjlde Aziatischepanafgestaan en daarna verbrokkeld aan eenige thers in hetalgemeen donkerder zjn,zoodat
Fransdle departementen toegevoegd.D00reen
besluit van hetW eener Congrès en door een

er op de Soenda-eilanden zelfs zwartharige
voorkomen.De steedsdonkere,meestalzwarte

afzonderljk verdrag van 23 Maart1815werd Nlekken zjn op den k0p,aan de pooten en
het met de overige Zuid-Nederlandsehe provindën a1s een souverein vorstendom Luik
aan den Koning der Nederlanden toegewezen
en vormde, nadat eenige gedeelten daarvan

midden Op den rug enkelvoudig, maar aan

de zjden rinqvormig,zoodatverschillendgeschakeerde rlngen een bruin veld Omsluiten.

De ringen van den staartzjn steedszwart.
bj de provinciën Henegouwen, Namen en Van aard komt de luipaard overeen metde
Limburg getrokken en andere gedeelten van katten in hetalgemeen.Hj iseen lafhartige
Limburg,Luxemburg en Namen daaraan toe- roover, die des nachts op buit loert. Dan

LUIPAARD-LUIS.
O0k de maek%a (F.mitis)uitde wouden
van Paraguaq,deoe6lot(F.pardalis)uitBrazilië en Mexlc,
o,en een panther(F.macro-

klauterthj behendig op een boom,die zich
nabj weiden ofdrinkplaatsenverheft,en legt
zich in gedoken houding neder op een tak.
Hj Jaagt niet, m=r waagt eenige stoute
Bprongen,en alsdezemislakken,druipthj
af.Alleen in uitgehongerden toestand valthj
den mensch M n, maar a1s hj gewond is,
strjdthj metwoedetegen hondenenJagers.
Men vangtNem ,evenalsleeuwenen tjgels,
in kuilen en met strikken en 00k we1met
honden in betopen veld;zjn ve1wordtvoor
vloerkleedles gebezigd. Een Jongen luipaard
kan men even gemakkeljk tam maken als
eene kat!en men vindthem als huisdierbj
veleaanzlenljkeninAzië;dncha1shjvolwassen is,komtde tjgeraard bj de eerste gelegenheid aan den dag. Z00a18 wj reeds te
kennen gaven,bestaat tusschen den luipaard
en den panther eigenljk geen soorteljk ver-

scelis) van de Soenda-eilanden worden wel
eens als ltlipaards ofalsverscheidenhedenvan

den luipaard vertoond, maar zj zjn veel
kleinel.
Luls (Pediculus)is de naam van een geslacht van kleine vleugellooze woeker-insecten, die alleen bj desaenschen gqorkozaen.
Zj hebben een doorschjnend hard,platligchaam , dat, wanneer men het sterk drukt,
meteen knal vanéénberst.Meteen stjven,
hoornachtigen snavel,dien zj kunnen terugtrekken,zuigen zj hetbloed uit'smenschen
ligchaam. De korte sprieten ZPn
@@ regt en 5ledig,en depootenbestaanuiteendikbovenlid
en eene eindgeleding, welke als een zakmes

digtgeslagen kan worden. Men vindt bj de

schil5 hetzelfde dier draagt in Atèika eerst- menschen 3 soorten,nameljkdeMofdlwo (P.
genoemden en in Aziëlaatstgenoemden naam. capitisj fg. 1) met een smallen k0p,eene
In dedierententen vertoontmenvaak onder smallej 3-ledige borst, een langwerpig lig-

den naam van luipaardofpantherden jagwar chaam ,grjs van kleurmeteene bruinestreep
(F. Onca), die veel grooter wordt en zibh ajn de zjden en aan den hals.Dezebewoont
dMrenboven onderscheidt door een grooteren mtsluitend hetmethaar begroeide hoofdjin'
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Deluipaard (FeIï.
'rPardust.

k:p,een meergedrongenligchaamsbouw,kor- zonderheid van kinderen.- Dekleekrlno(P.

ter pooten en een veelkorterstaart,terwjl vestimenti) is grooter,licbter en éénkleurig
zjne vlekken dpprgaans grooter,maar min- met eene zwarte vlek op het midden van den
der talrjk zjn.Dit dierbewoontdewarme rug,maar geljkt voor 'toverige geheelen

landen van Amerika, van Texast0t M n de
Plata-staten, en is 00k bekend onder den

n%m vanAmerikaanschen tjger.Hj isbjna
!00 gzoot als de gewone tjger en komt
m aard met dezen overeen.Hj overrompelt
grontere dieren, kan goed klimmen en visBchen, tast krokodillen en schildpadden aan

en isbelustopmenschenbloed,zoodrahjhet
glechts eenmaal geproefd heeft.De Roodhuiden trekken tegen hem op meteen mes in

de regterhand,terwjlzj den linkerarm 0mwonden hebben meteen schaapsvel, om hem

daarintelaten bjten.Voortswordthjinkui-

Fig.1.De hoofdluis.

1en en vallen gevangen, doch sedert hetge- al op de hoofdluis.Zj woontin deploojen
bn ik van het schietgeweer aldaar is hetaan- en naden der kleederen enbeweegtzichvooral
desnachts op de onbeu arde huid.- De platœ dezerdieren aanmerkeljk verminderd.

LUIS- LUISKRUID.

lui.
s(Phthiriusptlbis,flg.2)heeftdaarentegen
eene geheelandere gedaanto,zoodatzj een
afzonderljk geslachtmoestvormen.Haarligchaam is breed en platen de borstzeer kort,
terwjl de voorpooten pênledig en deachterpooten van scherpe klaauwen voorzien zjn.
Zj bewoont debehaarde deelen van hetlig-

223

A. G. Z-zyïdczff,
v,een Nederlandsch regtsge-

leerde en deschrjvervan:rAlgemeen historisch,geographisch en genealogisch woordenboek (1724- 1734, 8 d1n in f0li0)''
,- en
DHistorie der doorluchtige Huyse van Brunswjk-Liineburg (1716)''.
Abraham van zgfèrlt
zzl Tw4ïdcïfzd,een verchaam , met uitzondering van die van het diensteljk Nederlandsch geneeskundige. Hj
hoofd, graaft gangen in de huid en veroor- werd geboren te Oudewater den loden Octozaakteene ondrageljke Jeukte.Zjisin het ber 1753, vertrok in 1784 naar de Leid8che
zuiden van Europa en in de Levantzooalge- hoogeschool en piomoveerde aldaar met de
m een verspreid, dat de argelooze reiziger kap in 1788 op eene dissertatie,behelzende:
deze dieren alligtopdoetinhôtelsenopstoom- Observationeschemicasdequibusdam salibus

booten,waarhj nachtverbljfhoudt.- Man- essentialibus vegetabilium.''Hj vestigdezich
neljkeen vrouweljkeluizen voedenzichmet voorts te Delft en aanvaardde er in 1789 de
bloed.Hare ejeren,neten genaamd,hebben betrekking van leeraarin de scheikunde m et

eene Eeschvormige gedaante en worden met eene: gRedevoering over het nut der scheihet dunne uiteinde aa'
n hethaar vastgehecht. kunde in het algemeen en derzelver invloed

Dejongen komen na verloop van 6dagenuit op de geneeskunstin hetbjzonder.''Metzjn
deejerentevoorschjn;zjgeljkenterstondop vriend dr.A. Wpzltffte Amsterdam bewerkte
de ouden,veranderen binnen 18 dagen3-maal hj eene prjsverhandeling: poverdenatuurvan huid en zorgen daarna voor de voortplan- en scheikundige eigenschappen van de m elk
ting.Daarelk wjfjenietminderdan50ejeren dervrouwen,koejen,geiten,ezelinnen,schalegt,waaruitalthans40 wjflestevoorschjn pen en paarden''
,in 1790doordeKoninkljke
komen, kan men gemakkeljk nagaan, dat Maatschappj van GeneeskundeteParjsmet
zulk eenebevolking in korten tjd verbazend goud bekroond. Zes jaren later ontving hj
van hetBataafsch Genootschap te Rotterdam
den dubbelen gouden eereprjsvoorzjneverN.
handeling: qover de oorzalten der verrotting
:J
y.
l
/ I yz
N
in plantaardlgeen dierljke zelfstandigheden.''
Voortsredigeerdehjde:vscheikundigeBiblioV
theek''en werdmetOntl
jd,Maqnel
yn en nHeekeren belastmetde uitgave van het:pGeneeskundig magazjn.''Hj was de uitvinder
'
'

.

.

K#'

N

van een bathometerof dieptemeter,dienende
om de diepte der zee te peilen,en behaalde

>

in 1805 boven 28 mededingersden eereprjs

l

I

Pig.2.De platluis.

van tweeduizend gulden door het beantwoorden van eene in 1798 door de Nederland-

scheHuishoudeljke Maatschappj op lastvan
het Gouvernementuitgeschrevene prjsvraag:

kan toenemen. Men kan daartegen het best DOver de middelen om rottend,bedorven en
strdden door zindeljkheid, door ret
lurig stinkend water t0t goed en drinkbaar water
wagsehen, kammen en baden. Om zlch op te herstellen-'' In 1808en 1824 behaaldehj

eenmaalvan deze woekerdiertjeste bevrjden, gouden medailles bp de Maatschappj Van
neemtmen vaak zjnetoevlugttotruiterzalf(Un- W etenschappen teHaarlem .Eenehoogleeraarsguentt
zm Neapolitanum),een kwikpraeparaat, betrekking werd hem m eerm alen, evenwel
dat m et groote om zigtigheid m oet gebezigd vruchteloos aangeboden,doch hj werd lid en
w orden. W anneer men eene hoeveelheid ter voorzitter van de provinciale geneeskundige

gqootte van eene erwtin hethaarsmeerten commissiein Zuid-llolland,lidvan bjna alle

d1t na verloop van een uur m et zeepwater binnenlandsche geleerde genootschappen en
uitwascht, zal men evenwel van de gevaar- ridderderordevandenNederlandschenLeeuw.

ljke zalf geen nadeel ondervinden,terwjl
alsdan de woekerdieren en hunneejeren gedood zjn.
Op alle huisdieren vindtmen afzonderljke
soorten van luizen metzuigsnavels,doch zj
gaan nooitover op de menschen.'Vbortsont-

Zjn eigenljke geslachtsnaam wasStèriaan,
doch hj voegde later daarbj dien van zjne
Hj leverde talrjke opstellen in hetpGeneeskundig Magyzjn''.

echtgenoote, en overleed den zden M ei 1829.

Lulskruld noemde men van oudselk ge-

waartmen op bjna alle zoogdieren envogels was, dat m en geschikt oordeelde om luizen
andere kleine woeker-inseden, lta- lingen te verdrjven.Daartoe behoorthet geslK ht
(Trichodectes), rederlinvqen (Philopterus) en Pedieularis (kartelblad)uit de familie dergehappooten(Liotheum)genaamd,welke desge- maskerd-bloem igen.lletonderscheidtzich door
ljksnietovergaan op de menschen;00k zui- een buikigen,s-spletigen kelk,eene buisachgen zj niet, maarvergenoegen zich methet tige, m ondvorm ige bloemkroonteene zamenafknagen van haren en vederen.
qedrtlkte,gehelmde!dikwjlsuitgerandebovenGeheelverschillend van deeigenljkeluizen 1lp en eene 3-l0bblge onderlip en door eene
zjn debladluizen en dewandluoen(ziealdaar). zamengedrukte, gepunte zaaddoos. Van dit
Luxscius.Onderdezennaam vermeldenwj: geslacht vermelden wj hetmoeran-kartemlad
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P.palustrisL.)met vertakten stengelenge- 00k de kleederluis kan bloedige striemen en
vinde bladeren met lancetvormige,vindeelig- zweeren,en de platluisroodenknobbel-uitslag
getande vinnen, en het bosehaatig-kartelblad doen Ontstaan.oudeschrjvers spreken echter
(P. sylvatica L.) meteen aan den voetver- van eeneluisziekte!w aaraan Sqlla,Herodes,

takten stengel,gevinde bladerenmeteironde, Phil'
ès11vanSpanleenanderengestorvenzjn,
spits-getande vlnnen, een langwerpig-oyge. en vermelden,datdaarbjbuilenOpdebuidontblazenj ongeljk s-spletigen en kamvormlgen stonden, die Openbraken en waaruittallooze
kelk en met eene bloemkroon met stompe, luisachtigedieren tevoorschjnkwamen.W at
geknotte,spits-z-tandige bovenlip.Van laatst- ditgeweestisjvaltmoejeljk tebepalen.Het

g
noemde plant geven wj in bjgaande fg. isbekend,dateenesoortvanmjt(Dermanis'e
m a een afbeelding op db helftdernatuur- sus Avium) de vogelsplaagten 0ok bj den
ljke grootte! -- in b eene van den kelk1ill mensch booze zweeren kan doen ontstaan,
c Van eene l1p, en ixld van eene zaaddoos terwjl voort
s de eigenljke luisziekte aan
ill nattlurljke grootte, - en in e eene vap eene vierde soortvan luis(PediculusTabeseen doorgesneden zaad,5-maa1vergroot.
Voorts behoort daartoe hetwitte zlee
s/rrf
xït8

centiuy)wordttoegeschreven.
Lultenant9 afkomstig van het Fransche
(Veratrum Sabadilla Adfz.
),t0tdefamilieder wo
ord liewtenant (plaatsbekleeder)isde titel
van een oflicier,die een persoon van hooger
Melanthaceën gerekend,met een dikken wortelstok,eenh00gen stengel,t0t
eenegrootetrosvorm ige bloempluim vereenigde
à
bloemen enellip1'h.
hh
, l ///4/4((!(Il
.
tische, zachtharige bladeyen.
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PedicularisSylvatica.
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xfzrtzws

een Italiaan,die

-

nenvoordeDuitschegeschiedenis
heeft nagelaten,
werd geboren
omstreeks het

Jaar922,ontving
zjne opleiding

aan hetH ofvan
koning H ugo te

via en trad,nahetverdrjvenvandezen,in
zeer kleine vqelsprieten en vervan elkander Pa
verwjderde mlddenpooten.Hetgeslacht van dienstVan zjn opvolgerBerenyarius,opwiens

dien naam (Hippobosca L.) heeft breede, lasthj in 949 naar Constantinopelvertrok.In
stompe vleugels, die langer zjn dan het 955 vielhj echterin ongenade en begafzich
achterljf,tweetandigeklaauwen,eneenslurf, naarDuitschland,waarhjteFrankfortaande
die uiteene tweekleppige scheede bestaat.De Main vertoefde,totdathj in 961keizerOtto1
luisvlieg leeftOp paarden en runderen.Van de volgde op een togtnaar Italië.Hj werd hier
soorten vermelden wj depaœrdeluisrlieg (H. bisschop van Cremona en bezochtin 963 de
groote Synode te Rome.Vooralmaaktehj
equin! L.4.
Lulsziekte (Phthiriasis).De driesoorten zich bekend door zjn tweede gezantschap
van luizen, welke wj, als op den mensch naar Constantinopelin 968 op lastvan keizer
wonende,in het artikelZxidbeschrevenheb- Otto! die zich Van hetbezit Van Beneden-

ben, kunnen, vooral waar zj in menigte Italiè wilde verzekeren en tevens verlangde,
voorhanden zjn, verschillende ziekten ver- dat zjn zoon met Tlteopltanéa,eenedochter
oorzaken, bjv. de hoofdluis uitslag van de van keizer Nieepl
torus,m hethuweljk zou
behaarde hoofdhuid of korrelig hoofdzeer,als- treden.Luitprand slaagde echter niet in zjne
mede zwellingen der watervaatsklieren van pogingen en overleed omstreeks hetJaar 970.
jin 6boeken en doorhem
4en hals, ontsteking der ooren, oogen enz. Zjn rAntapodosis''
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na 958 geschreven, loopt van 886 t0t 948. bliothecaris der boekerj van graafRàaynnki
Voorts schreef hj: ,De rebusgestisottonis in Ppsen en bleeft0t1852alszoodanig werkMagni imperatoris'' en rDe legatione C0n- zaam.Hierstonden kosteljkebronnen ephet
stantinopolitana''.Hj ontleendezjnemededee- gebied der Vaderlandsche geschiedenis ter
lingen aan eigene aanschouwing ofaan debe- zjner beschikking. Voorts was hj tegeljk

rigten vanooggetuigen.Zjnegeloofwaardigheid
is we1 eens ln twjfel getrokken!maar hj
schjnt met betrekking t0tDuitscheaangelegenheden vertrouwen te verdienen.Zjn stjl
is levendig,maarzjne taalnietzeer zuiver.
De besteuitgavevan zjne werken vindtmen
illde: TMonumenta''van Pertz.

N

gedurende eene reeksvan jaren leeraarin de

Poolsche taalaan hetevangelisch gymnasium
in Posen, stichtte er met den hoogleeraar
Poplinski een Poolschen boekhandelen eene

drukkerj,alsmedeeenletterkqndigtjdschrift,
en redigeerdevoortseenandertjdschriftvpor
het volk. Zjne grootere werken handelen
over de beschavingsgeschiedenis van Polen.
Het belangrtlk tjdperk der Hervorming is
t0t nu t0e door niemand z00 breed,metz00
groote geleerdheid en met zo0 lofeljke0npartjdigheid in de Poolschetaalbeschreven.
De vrucht van deze studiën waren de v0lgende drie w:rken: sHistor.Nachricht iiber
die Dissidenten in der StadtPosen im 16 und

17 Jahrh-,nach Jahren geordnet(1832)''
,-

e Kirchen der Böhmischen Briirueber dl

derim ehemaligenGroszpolen (1835)''- en
XDie Geschichte der Kirchen des helvetischen

Glaubensbekenntnisses in Litauen (1842, 2
dln)''
.Daarop volgden:rDieGeschichteder
Unterrichtsanstalten in Polen und Litauen

#

(1849-1851,4d1n)''
,- gGeschichtlich-statist.
Beschreibung der Stadt Posen in altern Zeiten (1838j2 dlnl''
,- en pGeschichtealler

?/

Kirchen in derehemaligen posenschen Diöcese

(1858-1863)''.In 1852 vertrok hj naarhet
dorp Targoszyce bj Kobïlin,om er familiegoederen te besturen, dle onverwacht aan
hem en zjnebloedverwanten waren ten deel
gevallen, en overleed aldaar den 13den Februarj 1873.
Lukm aniër (De)iseen bergpasinZwitserland aan degrenzen vanGraauwbunderland
en Tessino. Tusschen twee zelden beklommen bergtoppen verheft zich deze pas t0t
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Veratrum Sabadilla.

Lukaszewitsj (Joseph van), een zeer
verdiensteljk Poolsch geschiedschrjver,gpboren in 1797 te Kromplewo, een dorp in de
nabjheid van Posen, WaS de Z00n Van e0n
grondbezitter, Het verlies Van zjn vaderljk
veM ogen, hetwelk hem trof, toen hj zich
als leerling op het gymnasium te Posen bevond,belemmerdezjnewetenschappeljke0pleiding, maar prikkelde hem tevens t0t inspanning zjner krachtenyom zich a1sschrjveren alsmensch teondersèheiden.Nadathj
zj-d
t
nede
gtudiën voleindigd en daarna eenigen
betrekking van huisonderwjzerwaargenomen had, verkreeg hj hetambtvan biX.

gebruik van dezen Alpenpas.Men meldt,dat
in de 7de en 8ste eeuw Frankische legers
dien ovexschreden. O0k in de middeneeuwen
trokken velen er l
ançs,en in de 14deeeu:v
w erden ertwee hospitla gesticht.
Luksor ofIuuœor,een Egyptisch dorp op
het aloude stadsgebied van Theben,ruim een
half uur gaanB van Karnak en op den ooste-

ljkenoevervan deNjlgelegen,Oùtleentzjn
naam aan :et Latjnsche easfrnm,door de
Arahieren in el gJ#? en el(Sg,Jr herschapen.
Hetisvermaard dogrztln prachtigentcmpel,
doorAmenoqMsIH gebouwdendoorRamse.
q11
voltooid. D1t gebouw stond door eene lange
rj van ramsbeeldenin verbandmetdetempels
te Karnak.O0k werden er door Ramsestwee
obelisken opgerigt, van welke de kleinste,

20 Ned.elhoog,in 1831 naarParjsgebragt
en aldaar op de Place de la Coneorde geplaatstis.
Lulea, de hoofdstad van Norbotten, het
15
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noordeljkst gewest van Zweden, op het terderMinorieten testichten.Tevensschjnt
schiereiland Sandö,aan den mond der Lulea hj zjne rgrootekunst'',zooalshj zenoemde,
en aan de Bûthnische Golfgelegen,is regel- te hebben uitgevonden; eene hemelsche vermatig gebouwd,drjfteen levendigen handel, schjning gelasttehem ,dieoj teteekenen en
maar telt n0g geen 2000 inwoners.De stad
werd in@@ 1621,eenegeog.mt
jlvandeplaats,
Waa' ZP zich thans bevlndt,gesticht,en in
1648 naarhare tegenwoordige plek verlegd.

Lulea-elf (De), de unzienljkste rivier
van Zweden, ontse t uit twee bronnen,de
8tora (Gr00te)- en de Lilla (Kleinel-Lulea,
die beide in de nabjheid van den Sulitelma
(bjna 2000 el h00g) ontspringen. EerstgennemdekomtuitdeSorlaslaur-merenenvormt

wereldkundig te maken. Hp volbragt eene

reis naar Rome en naar Parjs en vertrok
vanhier weder naar Italië, om erzjn hervormingsarbeid te hervatten,en ging vervolgens naar Azië en Afrika. Te Tunis kwam

hj dooreen twistgesprek meteen Mohammedaan, dien hj-t0tbekeering wilde brengen,
in gevaar? zoodathj Afrika weldra weder
verliet. Bd eene tweede poging om er het
Christendom te verbreiden, kwam hj in de
terstond in haren bovenloop een indrukwek- gevangenis, maar werd door een koopman
kenden waterval ter hoogte van 40 Ned.e1. uit Genua bevrjd.Nadat hj nogmaalsnaar
Daarop volgtover een afstand van 24 geogr. Italië was teruggekeerd en aldaar op nieuw ,
mjleenereeksvan meren,welkedoorfraaje doch tevergeefs,de geloovigen t0tbekeering
watervallen met elkander verbonden zjn,en derongeloovigen hadopgewekt,ging hjv00r
dan de groote watervalNiaumelsaskas (Ha- de derde maal naar Afrika en overleed aan
zesprong),die eerst 13 Ned.elloodregtaf- de gevolgen der aldaar verduurde m ishandedu lt en dan in. eene sterk kellende kloof lingen op zjne terugreisin 1315.Een groot
stort om o0k hiergedurig nieuwewatervallen gedeel
tevan zjnetalrjkeyeschriftenisonder
te vormen. De tweede bronrivier, de Lilla- den titelvan:gopera omnla(1721-1742,10
Lulea-elf vormt bj Odckjock een zeerbe- dlnl'' door Salginper in hetlicht gezonden.
kcorljk da1methetmeer Saggatjauren ver- ZjnerArsmagna'
',laterdoorBrunobewerkt,
volgenst0taan Jockmock eene rj van berg- bestaat in eene schetsvormige regeling der
meren enstortbjW uollerim meteenwaterval denkbeelden tothetverkrtjgen van een goed
zich uit in de Stora-luulea-elf.Daarop vormt overzigt en tot het qeven eener dui
deljke
de waterrjkeriviern0g eenigeprachtigewa- mededeeling.De hulpmlddelen dezerredeneère
n
ver
ee
ni
gt
z
i
c
h
na
e
en
1
0
0p
va
n
tervallen
kunde zjn letters(alghabetum artis)t0taan55 geogr.mjlmetde BothnischeGolf.Zj is wjzing dergrondbegmppen,- fguren,waarvan haren mond af Over een afstand van 6 door hun onderling verband wordtaangeduid,
geogr.mjlen verdertusschendewatervallen - enafdeelingen (camerae),welkedoorverbj gedeelten bevaarbaar.Om dewatervallen binding dier fguren ontstaan. Al is du rin
en stroomversnellingen te vermjden, heeft o0k veel willekeudgs gelegen, toch getuigt
me
n hier en daarkanalen aanyelegd en van hetvan een loFeljk streven,om deonderBluizen voorzien,zoodatvaartmgen terlengte werpen logisch te behandelen.Hj heeft00k
van Q5 en terbreedte vvn 3 Ned.elen m et gedichteninhetCatalaansgh nagelaten,welke
een diepgang van ruim 1 Ned.el Norrvik eerstin 1859 onder den tltelvan:oobras rikunnen berelken.Vanhierloopteen spoorweg madas''doorRosellouitgegeven zjn.
naardejzermjnenvan Gellivare.
Lully (Giovanni Battista), een beroemd
1st en de stichter der groote Fransche
Lullus.Onderdezen naam vermelden wj: compon'
Iunllns, een Akgelsaksisch zendeling uit de opera, was de zoon van een onbemiddeld
8Bte Meuw.Hj ontving zjneopleiding in het edelm an en w erdgeboren te Florencein 1633.
klooster Malmesbury, werd door Bon'
êaei%bs Op l3-jarigen leeftjdkwam hj te Parjsals
n= r Duitschland geroepen,vergezelde dezen keukenjongen in dienst bj de prinses &
naar Thiirinçen,trad inzjneplaatsa1sevan- M ontpensir , en oefende zich in zjne vrje
elieverkondlger 0I!in Friesland en Hessen uren in het vioolspel. De graaf de X oJelf
en werd in 755 zljn opvolyerop denaarts- hoorde hem spelen,en nadat dezg hem bj
bisschoppeljken stoelteMalnz.Hj overleed dePrinsesaanbevolen had,ontving Im1% les
in het door hem gestichte klooster Hersfeld van een goeden m uziekm eesteren w asweldra
den 16den October 786.
hofmusieuBderPrinseB.Voortsoefendehtlzich
Raimwndus > 11.:,een uitstekend geleerde bj eenigeorganistenteParjsindecompositie,
en groot alchymist der 13deeeuw.Hj werd en maakte zich weldra bekend door eenige
gebbren te Palma op het eiland Malorca in fraaje doorhem vervaardigde muziekstukken
1234,wjdde zich aanvankeljk aan dekrjgs- en d00r zjn uitmuntend spel.W egenseene
diensten leidde een woestenlosbandigleven. onbezonnenheid ontving hj zjn ontslag uit
Het besef van de vreeseljke gevolgen der dedienstderPrinses,majrverkreeg weldra
ondeugd bragt hem op beter spoor,en hj eene aanstelling bj de Vlngt-quatreViolons
zonderdezich afin deeenzaamheid,waarhj ofdeHofkapelv3n Lodemj;k XIF.In diebeeen visioen had van Chrotu.
n, die hem t0t trekking verwierfhj doorverschillendecomnavolging uitnoodigde. Nu verdeelde L.ll%s positiën de gunstvan den Monarch enin1652
zjn vermogen onderdearmen en zochtdoor wçrd hem de diredie van een afzonderljk
ingespannen studie zich voorte bereiden voor mùziekkorpBopgedragen.Hjbezorgdeaandit
hetambtvan zendeling.Van een slaaf leerde korps door oefeninj eeneongemœne kracht,
hj Arabiseh en durna rigtte hj t0tkpning schreef Btukken, d1e Juist daarvoor gesehikt
Ja* nhetverzoek om opMalorcaeenkloos- waren,en bragthetweldra z00ver,dathj
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daarsaede den roe:a der Vingt-quatre verduisterde. Daarna besteedde hp zjn talentaan
het vervaardigen van ballets of maskerades
danse
n,afgew isseld
aan het H0f, welke uit
door gezongene coupletten, bestonden. De
K oning zelfen vele hovelingendanstenm ede,
en 00k A lly trad als danser 0p. In 1664

1756 als aftredend rector het woord voerde:
1,De iis quae in his regionibus astronomiae,

maakte hj eene overeenkomst metMolore
en schreef voor onderscheidene stukken van
dezen de muziek, terwjl hj zelf in den
schouwburg van den bljspeldichter comieke
rollenvervulde-zp#-ï/àXIF,welketenlaatste

naturalis(1768)''- rDezegepralendeCoper-

yraesertim practicae,cultuihadenusfuerunt
lmpedimenta''.Hj schreefvooyts:rlntroductio

ad cognitionem atque usum utriusque globi

(zdedruk 1763)'',- pW iskundigebeschouwing
des aardkloots'',- gprimae lineaetheologiae
nicus enz.''

glnleiding t0tde natuur-en

wiskundigebeschouwingdesaardklootgtl7sol'',
en pGrondbeginselen derwjnroei-en peilkunde''. Hj maakte zich verdiensteljk door

sterrekundige waarnemingen, door bepaling
der lengte van den secondeslinger,washoofdal de Hofmuziek en verleende hem daaren- inspecteur der rivieren van Holland en lid
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boven n0g andere betrekkingen, terwjl van de Maatschappj van NederlandscheLetzjn werk ruim beloond werd.In 1672 ver- terkunde,enoverleedden4denNovember1768.
kreeg Imlly het privilegie om eene opera
Bartkold S'
dz
ltfrik Lulofs,een zeerverdien(académie royalede musique)testichten,- steljk Nederlandsch letterkundige en dichter.
't geen reeds vroeger, maar zonder gevolg, Hj was een zoon van mr.Joltan Lulofs,1id
beproefd was d00r den abbé Perrin en den van het W etgevend Ligchaam ,en werd gecomponisl Cambert.Doorzjn invloedaanhet boren te Zutfen den 22sten Maart 1787. D aar
H0f en door zjne ongemeene bekwaamheid de zuster zjner moeder gehuwd was met
N
vist u l% aan de Franschen eenenationalo H erman Jv ffwfùek ,hoogleeraar teGroningen,
opera te bezorgen en opende hierdoor een vertrok hj naarlaatstgenoemde stad,om zich
roemrjk tjdperk in de geschiedenisderkunst. aldaar aan de studie derregtsgeleerdheid te
Hoewelhj reeds 40 Jaren oud was,wjdde wjden.Reedsin 1805stichttehj ermetzjne
hj zich metdengrootsten jveraandenieuwe vrienden Tlt. van zgrlcis&r:A?, G.de U cJen
ondexneming.Htj was nietalleen werkzaam 1F'.R.& de kgidf:r het genootschap rveritas
alscomponist,maarschiep00k zelfeenorkest, etOfficium''
,gewjd aan debinnen-enbuitenoefende het personeel der opera in spelen landsche letterkunde.Na hetverdedigen eener
gezang en bekleedde zoowel de betrekking dissertatie: De libertate''vestigde hj zich
van machinist als die van ballet-en kapél- a1s advocaatin zjnegeboortestad,werderin
meester.De eerste opera,welkehj ten ge- 1811 bj de regtbank geplaatst,beoefendebj
hoore bragt, was: rlues fêtes de l'
amour et voortduring de dichtkunst en zag zich in
de Bacchus (1672)''.Daarop volgden van1683 1815 benoemd t0t hoogleeraar in de Nedert0t 1687 n0g 14 andere, waarondel':rcad- landsche taalen w elsprekendheid,welke bes'' - Alceste'' - Thesêe'' - Atys'' trekking hj aanvaarddemeteeneredevoering:
Bellérophon'',- rpsyché''- rphaëton'' DOverdenoodzakeljkheid van de beoefening
rArm ide'', - benevenseen aantalgroote der eigene taal- en letterkunde voor de zelfballetten.Deze opera's,meestallen mettekst standi
qheid en den roem eenernatie''.Nadien
-

van Q'
uinanït, bekleedden gedurende eene tjd hleld htjzichjverig bezig metdeopleieeuw ,t0t aan Glûekjin Frankrjk den eer- ding der académischeJgngelingschap,en zjne
sten rang en vonden slechts m ededingers in lessen werden druk bezocht. In 1819 verdie van Ramean,en niem and kan ontkennen, scheen zjne: rschets van een overzigt der
datzj zeerverdiensteljk zjn.00k dekerk- Duitsche taalofderGermaanschetaaltakken''
muziek van Lul% verwierf grooten bjval; in 1820 gevolgd door: pNederlandsche redezulk eene compositie wasmiddelltlkerwjzede kunst'' - rAcadémische redevoeringen'' oorzaak van zjn dood.Lodewkik X.
fF wasin en rNederlandsche spraakkunst, stjl en let1687 van eene ziekte hersteld,en terviering terkennis,a1s voorbeelden voor redekunst en
van deze belangrjke gebeurtenis had T4lll
y welsprekendheid''. Hj leverde meesterljke
een pTe Deum''gecomponeerd.Bj de uitvoe- vertalingen in het:rFragm entover de doodring echter sloeg hj zich,in hetvuurvan straf'' naar Victor .ffkpo,en in de:rzamenhet oogenblik,z0o hevig metdendirigeerstok spraken va'
n Desiderius Erasmus''.Vooralwas
tegen den voet, dat daardoor eene verwon- hj een meester in de voordragt;hj bezat
ding ontstond,die allengs erger werd,zoodat eene w elluidende en krachtige stem en had
hj daaraan overleed op den22stenMaart1687. aan deze gave der natuurdoor oefening een
Lulofs.Onderdezen naam vermeldenwj: hoogen graad van volkomenheid bezorgd,
Johannes .Tz.
?70./'
:,een Nederlandsch wis-en zoodat zjne declamatie steeds met grooten
,
sterrekundige. H1 werd geboren te Zutfen bjval werd gehoord.Daarenboven nam hj
den 5den Augustus 1711 en aanvaardde den jverig deelaan hetopenbaarleven enschreef
18den Junj 1741debetrekkingvanhoogleeraar talrjke opstellen in dagbladen.In 1816bein dè wis-en sterrekundetc Leiden meteene kroondede Maatschappj van FraajeKunsten
redevoering:rDecausisastronomiaeprom otae''. en W etenschappen zjne: rluofrede Op W ilTweejaren laterwerd hj ook aangesteld t0t lem I''metgoud,en in 1829 verdedigde hj
hoogleeraarin de wjsbegeerteensprak toen: onze letterkunde tegen de aanvallen van Joltn
De utilissimo sed hactenus raro metaphysi- /of
zl
rizw.Zjne:pproeven t0topheldering van
ees et matheseos eonnubio ,terwjl hj in Vondel'' werden in één Jaar tweemaaluitge
.
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geven,en in 1848leverdehj hetgunstigbe- Dordrecht,waarhtja1salgemeen stadbouder

oordeeld geschrift:sDe declumatie ofdektmst van wege den Prins ovqr Holland werd er-

van declameren ofreciteren''.A lo
fsontving kend.Nu maakte hj zich meestervan Rotvan den Académisehen Senaat te Groningen terdam en Schoûnhoven,waar zjnetroepen
den graad van doctor in de letteren,vooxts vele gruwelen volvoerden, maar stiet het
washt1ridderderOrdevandenNederlandschen hoofd voor Amsterdam.Toen d0n Frederik de
Leeuw enlidvanhetKoninkljkNederlandsch Toledo hetbeleg vôôr Haarlem geslagen had,
Instituut en van onderscheidene andere ge- trok hjderwaartsmet15vaandelsvoetknechleerde renootschappen.Hj overleed na een ten, 4 kornette-l ruiters en 6 veldstukken,
langdung ljden op den zosten Junj1849.Van maar viel in eene hinderlaag,waarhj het
zjne overige geschriften vermelden wj n0g: grobtstegedeelte van zjnetxoepan en4stuk11Brieven,geschreven op eene wandeling door
een gedeelte van Duitschland en Holland in

ken verlooren zelfternaauwernoodontkwam ,
nadat 2 paarden onder hem,doodgeschoten
den zomervan 1809 (1810,2 dln)'',-- rW a- waren.I)00r deze nederlaay ontvingen zjne
tersnood, een gedieht (1820)'', - rEenige vjanden moed,om beschuldlgingentegenhem
puntdichten in hexâmeters en pentameters in te brengen.In het vöörjaar van 1573werd

(1826)'',= :r
Reistogtjesin 1826metdestoom- hj met zjn luitenant Entes,desgeljksom
boot ovex de Zuider-en Noordzee en deElve zjne wreedheid berucht,in hechtenis genonaar H amburg2 id
nlnl
den
'' -nazom er Van 1826 m 0n, doch kort daarna ontslagen. Door de
XGedachten van Ondervondene behandeling gekrenkt: verza(1827--1828
Jan de Schreeuwer over bet Hooger Onder- melde hj een aantalW alen en begon daarwjs (1828)/'
)- rGronden derNederlandsche medeoproerigebewegingen.Nogmaalswerdhj
woordaieidkunde enz. (1833)'', - rJ. van in den kerker geworpen,maar ontsnapte en
den Vondel, door gesèhiedkundige inleiding, hield zich eenigen tjd verborgen.Laterontomschrjving in proza en aanteekeningenvan <ng hj vergiFenis,waarna hj zich teLuik
eenige zjnerkleinere gedichten opgehelderd vestigde,alwaax hj na verloop van 3 of4
enz.(1833)'',- rReisin 1833metzjneecht- Jaren aan den beet van een dollen honp,
genoote,van Groningen doorGelderland,den

Rhjn op en voorts over Manheim en Carlsruhe naar de badplaats en valleivan BadenBaden (1834)''- rKol'
toverzigtvan degeschiedenis der Nederlanden (1837)'',- pH.
Blair,lessen overderedekunsten fraajeletteren enz.(1833-1837,3 dln)'',- mGelderlands voortreFeljke dichter, letter- en landhuishoudkundige mx. A. C. W . Staring van
den W ildenborch enz.(1843):',- yoverhet
zoogenaam de Zutfensche handsehrift van den

rjmbtjbelenz.(1843)''- rHandboekvanden

vroegsten bloeiderNederlandsche letterkunde
of proeven uit de Nederlandsche schriften der

13de en 14deeeuw enz.(1845)9'- en rver-

handeling over den tjd van den eersten aanvroegsten bloeionzer oude,bepaalVe
d
al
ng
nzegde
Nederlandsche letterkunde, en
kk ege
w e1 inzonderheid over het ongegronde van
het gevoelen diergenen, welke, op stout beslissenden toon,dien bloeivooreen deelreeds

ip de 12deeeuw stellen (1847)''.Hetisalgemeen bekend, dat de beweringen, in dit
laatste geschriftaanwezig,doordr.Jonekbloet

grondig zjn weêrlegd.
Lumei(W illem van derMàrk,heervan),
een krjgsman,die zich indenNederlandschen
bevrjdingsoorlog tegen Spanje onderscheiden

heeftj behoorde t0t de onderteekenaars van
het Verbond der Edelen, en zwoer,na den

d00d van Egmond en Hoorne,dat hj zjn
h%r en baard zou laten groejen,totdathj
het bloed dier edelen gewroken had.In 1568
versterkte htj met eene bende ruiters het
leger van den prins van Orlzl-/e,en in 1572
vinden wj hem a1s admiraalvan 'sPrinsen
vloot in Engeland. Hier voegde htjzich bj

doch volgensanderen aan vergif overleed.

Lumm ei (Hendrik Jan van), een ver-

diensteljk paedagoog,geboren te Amersfoort
den 19den Novembex 1815,was van 1840 tot
1848hoofdonderwjzeraan deopenbaxeschool
te Houten en zag zich na dien tjd geplaatst
aan delagere scholen teUtrecht.Hjsehreef:
rKoz
akjesdag voorkinderen (1850)'9,- rHervormingsdag voor kinderen (1851)*' - rDe
gezondheid in deschnol(18s1)'',- ropvoedingsleçr voor aankomende onderwjzers
(1861)'':- rDesmidsgezelvan Utrechtvoor
aankomendejongelieden (1862)'',- mDebjlhouwer van Utrecht (1862)''- rW aterloodag (1865)'',- rlleiligerlee (1868)''1- pDe
Hopmansvrouw van Utrecht (1871)', - gDe
Geuzendag (1872)''
,- rDeSt.Bartholomaeusnacht (1872):', - en pllet zegevierend Alkmaar (1873)''. Voortsleverde hj platen voor
aanscbouweljk onderwjs, kinderboeklej,
leerboekjesenz.
Luna ofdeM aangodin,zie Selene.
Lunaria L.is de naam van eenplantenge-

slacht uit de t
'
amiliederKruisbloemigen (Cruciferae).Het onderscheidt zich d00reen ge-

sloten kelk met2zakvormigebladbn engroote,

zeer platte, gesteelde peultjes met Blechts

weinige, platte zaden. Van de soorten noe-

men wtJ
'hetmaankrnid (L.biennisMoenelù,

eenesierplantmethartvormiye,stompgetande
bladeren, rogdachtige of wltte bloemen en
zilverwitte peult
jes,- en L. redirina L.,
desgeljks eene sierplant, met hartvormige,

scherp-getande bladeren en paars-roode,
welriekende bloemen.
Lunarium is de naam van een toestel,
welke dient om de beweging van de maan

de W atergeuzen en voerde het opperbevel om de aarde aanschouweljk voor te stellen.

over hen bj de verovering van den Briel, Gewoonljk i: het verboiden met het tell.waarbj hj vele wreedheden pleegde.Voorts r6- (ziealdaar).
Lund (Londinum Gothorum)b eene der
trok hj naar de Vergadering derStaten te
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oudste steden v>n Skandinavië, in de pro- spoorweg aan de eene zjde metMalmöen
vincie Schonen, in het zuiden van Zweden aan de anderemethetbinnenlandvanSchonen
in eene vruchtbare vlaltte gelegen, telt 0mstreeks 13000 inw oners en is de zetel van
een bisschop en van eeue universiteit.Reeds
in 920 werd deze stad door eene bende Vi-

verbonden.In 1525 werden de boeren,welke
voor den verdreven koning Cltvistiaan 11 opkwamen, door de aanhangersvan den Deen-

sthen koning I'
rederik Iin den slagbj Lund

kings (zeekoningen ofzeeroovers)na dappe- overwonnen,en in 1676 verhinderdehiereene

rèn tegenstand lngenomen en geplunderd.De bloedige zegepraalvan denjeugdigen Zweednaam, die '
tvoud beteekent,geeftte kennen, schen koning Karel X1 de Denen,om zich
dat Lund van otlds een godsdienstig middel- weêr meester te maken van de provinciën ,
puntvoor geheelSchonen geweestis,en dat diezj doorden Vrede van Roeskilde hadden

de provincie van dien naam a1sdekûstelijk- verloren. De daarop volgende vrede werd in
ste van het Deenscherjk werd beschouwd, 1679 te Lund geslgten,waar o0k KarelX1I
totdat zj aan Zweden ten deelviel.Na de zjn hoofdkwartierhadsedertzjnterugkeeruit
invoering van hetChristendom inDenemarken Turkjet0taan zjn togtnaarNoorwegen.
was de stad de zetel van een bisschop,die
Lûneburg , de hoofdstad van eene evenvervolgens (1104) zjn gezag tlitstrekte over zo0 genoemde landdrostenj in dePruissische
Denemarken, Zweden en Noorwegen. Niet provincie Hannover,tevensdie van hetvoorzelden waszj dezetelderDeenschekoningen m alige vorstendom Liineburg.ligtaan de t0t
en de hoofdstad desrjks,zoodatztjgertlimen hiertoe bevaarbareIlmenau,3 geogr.mjl?an
tjd schitterde alsde grootsteen rjkste stad de ylek,waar zj zich uitstort in deElbe;
van geheelSkandinavlë.Men had erbehalve zt
j ls door Otlde,thansin wandelplaatsenherden d0m 22paroehiekerken en 7rjke kloos- schapene mtlren en wallen omringd, en 6
texs. In 1452 echter werd Lund doo1' den
Zweedsehen koning K aeel Ffff KnIdsson veroverd en verbrand;alleen de domkerk enhet
paleisvandenaartsbisschop bleven verschoond.
Hierdoor kwam de stad nietweinig inverval,
inzonderheid toen voorts in 1536 het aartsbisdom Opgeheven en het grootstegedeelteder

poorten verheFen zic,h ttlssehen de binnenstad m et hare naauwe straten en de ruimer

gebouwde buitenwjken. Behalve vele ouderw etsehe burgerwoningen heeft m en er 0ok
merkwaardige Openbare gebotlwen,zooalshet

koninkljk paleis,aan hetmarktpleingelegen

en in 1695 gebomvd,het oude raadhuis met

kerkeltjke goederen in beslag genomen werd. vele otldheden en andere bezienswaardige
Kort daarna deed de Koning de kexken en
kloosters afbreken, zoodat van boven vermelde 22 thans geene enkele meer bestaat.
Nadat Denemarken in 1658 de provinciën
Sctlonen, Blekingen en Halland aan Zweden
had afgestaan,stichtte de Zweedscheregéring
er eene universiteit, wier kosten bestreden
werden tlitde inkom sten van hetdomkapittel
en van de aloude dom school.Deze universi-

zaken, de M ichaëliskerk met de praalgraven
van vroegere Vorsten, en de oude,in 1857
gerestaureerde Johanneskerk inzuiveren spits-

boogsttjl en met een toren van 120 Ned.el
hoog. T0t (le inrigtingen van onderwjsbe-

hooren erhetJohanneum ,een gymnasium en
eene reaalschool Om vattend,en een seminarium in de gebouwen van het voormalig

Miehaëlisklooster.Destadsboekerj telt30000
teit,dieerveeltOebjdroeg,dataldaar alle deelen,en hetstedeljk archiefbevatveelbesporen van het Deensch gezag werdenwegge- langrjks.Toen Hannoverin 1866doorPruiswischt, is in Onze eeuw met doelmatige ge- sen in bezit genomen werd?was Liinebtlrg
bouwen verrjkt; zj telt30 hoogleeraren en d: zetel van een landdrost.De stad telt0m-

ongeveel
-500 studenten.Zj heefteeneboekerj streeks 16000 inwoners die een aanzienljken
m et 100000 deelen en velehandschriften,een handel drjven, waartoe de kalk-, gips- en
wél.ingerigt zoölogisch muséum ,een botani- zoutgroeven in harenabtjheidaanleidinggeven.
schen tuin,eenobservatorium ,een scheikundig Vûorts heeft men er eene jzergieterp
-,eene
laboratorium , eene zaal voor ontleedkundige
lessen, een ziekenhuis, een oudheid- en geschiedktlndig muséum ,een penningenltabinet
en eene verzam eling van natuurkundige instrllmenten. In 1830 ontstond er een Académisch genootscbap, hetw elk veel goeds t0t
stand bragt en in 1851 zelfs een eigen ge-

cem entfabriek,onderscheidenetabaksfabrieken
enz. O0k is er het handelsverkeer in den

der llde eeuw gesticht en in 1145 voltooid,
is een merkwaardig monument van Christeljke bouwkunst in Skandinavië.Zjheeftdoor
de vlammen 0n door onhandige herstelling
veel gelcden, m aar is later in den 00rSPr0nkeljken stjlweder in orde gebragt.Behalve
de universiteit bezit Lund een zendelingsgesticht,eene druk bezochte domschoolen eene

langzamerhand eene stad?die zich na de ver-

laatsten tjd door spoorwegverbindingen met
Hannover en met Hamburg aanmerkeljk bevorderd.De stad isvoorzekerharenoûrsprong
verschuldigd aan het Michaëlisklooster,dat

reeds in 904 Op den Kalkberg nabj de stafl
bouw deed verrjzen.Op hetplein vo'ördat verrees. Op dienzelfden berg stichtte Herman
gebouw prjkteen gedenkteeken tereerevan .PiJ!'Mp.t
/ in 961 een bùrgt,om zich teqen de
Esazas F/Z
IJ'
?
-, bj zjn leven een sieraad aanvallen der Heidensche W enden veillgheid
dezer tlniversiteit.Dedomkerky.tegenheteinde te verschalen. Nabj dien burgt ontstond

woesting van Bardewik (1189) voorspoedig
ontwikkelde en reeds vroeg toetrad t0t dè
Hansa.Dil
twjls wasLiineburg de residentie

van Ilendrik de .tdefx'
?,p en t0t aan 1369 de
zetel der Ilertogen van Liineburg.De Stlc-

cessie-oorlog derW elfschedynastie,waarin de

stad bj voortduring gewkkkeld was,leidde
kweekschoolvooronderwjzers.Zjisdooreen t0thet bloedig tooneel van den zlstenoctobex
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13:1, welks herinnering zoowel in de ge- inwoners en is vooralbekend &7egensdenuitschiedenisa1sbj de inwonersindeoverleve- stekenden muskaatwjn,die in hare olastrering bewaard wordt. Het Michaëlisklooster ken qewonnen en na di
en van Rivesaltesen
werd in 1382 naar de stad verplaatst en in Frontlgnan voor den besten en geurigsten
1655 in eeneridder-académieveranderd,welke likeurwjn gehoudenwordt.Menverkrjgtdien

men echter in 1850 ophief.Hetgevechtbj van dewittemuskadeldruif;hjwordtechter
Liineburg tegen den Franschen generaal Mo- op eene schromeljkewjzevervalscht.
rand was op den zden April 1813 het begin
Lunette is in de versterkingskunst de
van den onafhankeljkheids-oorloginDnitsch- naam van een veldwerk,dateen dergeljken
land. Het Oudheidkundig Genootschap te vorm a1s een bastion,maar kleinere afmetinLiineburg hçeft eene beschrjving geleverd gen heeft. De lengte der facen is meestal40
van de: pAlterthiiler der stadt Luneburg t0t 45 Ned. el en die der Qanken ongeveer
und desKlostersLiine (1857enz.)''.
l
/ade der facen.Zj wordtgemakkeljk in de
Het voormalig rorstendom Z'ëldùlrzt/ is een keeldoor eene ligtepalissadéring gesloten.gedeeltederNoord-Duitschevlakte?wlernoord- Bj deduurzameversterkingen golden a1sluwesteljke helft t0t hetstroomgebied van de netten alle vöôr eenevesting gelegene buitenElbe en wierzuidoosteljke helftt0tdatvan werken mettwee facen,zonderofmetQanken.
de W eserbehoort.In hetzuidwestendeslands
Luneville,eeneopene,regelmatige,fraaje
vindt men uitgestrekte vlakten,terwjl het stad in hetvoormalig Lotharingqn,thanseene

noordoosten met heuvelreeksen isbedekt.Die arrondissementshoofdplaats in het Fransche
heuvels verheFen zich echterniethûoger dan departement Meurthe, aan den spoorweg en
170 Ned.elboven denwaterspiegelderNoord- aan het vereenigingspuntvan de Meurthe en
zee. De Elbe, meestal de noordwesteljke Vezouze in eene ruime,vruchtbare,wél-begrenzen vormendnaardezjdevan Hamburg, bouwde vlakte gelegen, telt ongeveer 16000
Lauenburg, Mecklenburg en Brandenburg, inwoners.Men heefterhandschoenenfabrieken,
ontvangtop Liineburgschen bodem deJeetzel, pottebakkerjen, w0l- en katoenspinnerjen,
de Ilmenau metde Luhe en de Seevé.Naar linnenweverjen,loojerjen,brouwerjen,jzer-

de bevaarbare Aller, die door hetzuideljk gieterjen, gips- en kalkovens,en een aan-

gedeelte des lands kronkelt,spoeden zich uit zienljken handel in de voortbrengelen dier
het noorden de Ise,Lachte,Oerze enBöhme, njverheid, alsmede in graan,meel,hennep,
en uit het zuiden de Ocker en de Fuse,ter- vlas,wjn,brandewjnenhoutkErzjnonder-

wjlzich bj Hudemiihlen debevaarbareLeine scheidene fraaje gebouwen, waartoe eene
methaarvereenigt.Terwjlmeninhetzuiden prachtige hoofdkerk behoort, en een ruim
des lands vele moerassen aantreft,strekt de
groote Dinebnrger Aài#: zich uit in hetn00rden.De grond dezerheide,eene diluviaalvorming van geelzand en klei,granieten vuursteen, draagt een zeer schralen plantengroei
en bestaat zelfs hier en daar uit mul zand.
Op die heide vindtm en uitgestrekte wouden,

plein m et eene fontein. Hetgroote kasteel,

do
ol'hertog Leopold gestichten doorkoninq
Rtanislans vergroot,werd in 1755 eene prool
der vlammen,maar ishersteld en dientthans
t0t kavalleriekazerne. Het is den 23sten N0vember 1849 nogmaals afgebrand.Toen Rtazg,
s/tx'lf.sLeszczynsk'
%,koning van Polen,in 1735

bj'v.de Gëhrde,welke 20000 morgen,en de hetbezitverkreeg van Lotharingen,kooshj

Liisz, Welke 23000 morgep beslaat.Men re- Luneville totresidentie.De stad is in de ge-

kent,dat de bosschen 14% dergeheele op- schiedenis verm aaxd w egens den Vrede van

Pervlaktevanhetvorstendom innemen,terwjl Luneville,aldaarden 9den Februarj 1801gede vette marschgronden aan de Elbe,Aller slotentusschen hetDuitscheRjk endeFranen Leine 200000 morgen bedekken,en delage sche Republiek. België en de linker oever
gronden bj de kleine rivieren evenzooveel. van de Rjn werden daarbj aan Frankrjk,
Bosch-,landoen weidecultuur ontwikkelen er Milaan en Mantuaaan deCis-Alpjnsche Rezich m etkracht,en hout,turf,graan,boek- publiek , maar Venetië en het grondgebied

weit,vlas,h0p,honig,wolen paarden zjn
erdebelangrjkstevoortbrengselen.O0k worden bosch-,braam-envlierbessenbjduizende
centenaarsJaarljksvan deLiineburgerHeide

t0t aan de Etsch (Adige),Istrië en Dalmatië
met Cattaro aan Oostenrjk afgestaan.Voor
het verlies van grondgebied op den linker

oeveryan de Rjn konden echterdeDuitsche
Rjksvorsten eldersschadelooswordengesteld.
Voorts werden hetFrickdalen hetland tusschen Baselen Zurzach doorOostenrjk aan
Frankrjk en door Frankrjk aan Helvetië
eenvoudigheid en opregtheid en zjn in het toegewezen. Daarenboven schonk Oostenrjk
algemeen welvarend. In het noordoosteljk de Breisgau aan den Hertog van Mödena en
met den spoorweg paar Hamburg vervoerd.
Paarden! schapen en rundvee heeft men er
in menigte.De inwoners bezigen een NederSaksischen tongval, onderscheiden zich (
l00r

gedeelte des lands,thans n0g W endland ge- gaf zjne toestemmi
nj t0t de stichting van
heeten, woonden weleer Slawen,zooalsbj het koningrjk Etrurlë,terwjlde groothervoortduring bljktuittaalen zeden.Hetvor- t0g van Toscane een andergebied inDuitschstendom L'
lineburg was van ouds een erfgoed land zoubekomen.De Rjn zoudegrensvan

van hetHuis der Welfen.
Fxankrjk, maar de vaart op die rivier vrg
Lunel, eenç oude stad in het Fransche wezrn.Ditlaatsteisinstandgehoudentot1804.
departement He'rault, 3'/4de geogr.mj1van Lùnig (Johann Christian),een verdiensteMgntpellier aan den spoorweg en aan het ka- ljk Duitschschrjver,geborenteSehwalenberg
naal van Lunelgelegen,teltom streeks 7000

in het graafschap Lippe den 14den Odober

LPNIG-LUPINE.
1662, studeerde te Helmstedt en te Jena en
volbragttoen,alsgeleidervan eenrjkenjongeling,reizen in Italië,Nederland,Engeland,
Duitschland,Denemarken en Zweden.Daarna
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wordt.De blaadjes zjn omgekeerd-eivomnig
en aan de onderzjde sterk behaard,en de
bloemtrossen tellen we1eens20w ittebloem en.
De peulen zjn bruinae,
htig-geelen behaard,

nam hj deelaan den oorlog tegenFrankrjk, en de zaden wit.Dit oostersch gewas wordt
en werd vervolgens,op aanbeveling van ge- in het zuiden van Europa veel verbouwd;
neraalI'lemmin-q,ambtman te,Eilenburg.Vjf het bloeit in den zomer. De blaaume 1àtusL.
)wordtongeveerzoolloog
jaren latervertrok hj alsstadsschrjver naar pûte(L.hirst
Leipzig en overleed aldaar den 14den Augus- als de voorgaande en isgeheelen albehaard.
tus1740.Van zjuegeschriftenvermeldenwj: De bladeren bestaan uit 5 t0t 7 omgekeerd
XDas DeutscheReichsarchiv (1710- 1722,20 eivormige,aan debasiswigvormigeblaadles,
dln)'',- pDeutsehe Reiehskanzlei (1714,8 welkeaan beidezjden Quweelachtigzjn.De
dlnl''- rEurop.Staatsconsilia(1715,2dln)'',- steunbladenzjn priemvormig.DebloèmenvorrTheatrum caeremoniale historico-politicum men eenesoortvan tros;zjzjn onderafwis1719- 1720,2dln)'',- pcodexJurismilitaris selend en boven kransvormig geplaatst. De
(1723)'',- pcodex Augusteus(i724,2d1n)', priemvoxmige dekbladen zjn overbljvend en
esteeltjeskorterdandekelkbuis.Debovenrco
ex Italiae digloma
ticus(1725- 1735l d
4 dl
nl',d
s feudalisGermanic?
lip van den kelk is z-deelig en veel korter
, - pcorpusJuri
de 3-spletige onderlip,de bloem blaauw,
(1727, 3 d1n;vervolg 1730,2 dln)'',- en dan
Codex Germaniaediplomaticus(1732-1733, en de peulaan het uiteinde snavelvormig en
metlangebrtlineharenbedekt.Dezaden zjn
2 dln)''.
Lupercus is de Romeinsche n33m Van bruin gemarmerd.Dezesoort,desgeljkseen
den Lycaeischen Pan dieeenheiligdom (Lu- éénjarig gewas,groeitin hetzuiden van 0ns
percal)bezatbj den Palatjnsehen heuvel,na- werelddeel onder het graan. L.zeffclllfl:
meljk eenegrot,waarin zjn beeld,meteen Desr.draagtliggendeharen4de stengelisnaar
geitenvel Omhangen, geplaatst was.De fees- boven vertakt,en deblaadjes,ten getalevan
ten, lwperealia genaamd en volgens de sage 7t0t9,zjn ljnvormig en stomp.Debloemen
door Romnl'us en Remusingesteld,werden in

Februarj gevierd.Depriesters(luperci)liepen
dan in woesten optogt half naakt door de
stad;zj hadden slechts een gordelvan geitenvellen om de lenden en riemen van geitenlederin dehanden,waarmedezj allengeeselden,die zj ontmoetten.
Lupin (Friedrich,vrjheervon),een verdiensteljk delfstofkundige en humoristisch
schrjver, geboren te Memminqen den llden
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mineralogiseh-geognostischen Beobaehtungen

iiber die schwëbische Alp'',

rBiographien

jetzt lebender Oderim Laufedes gegenw:rtigen Jahrhunderts verstorbener Personen
(1826)''
,- pselbstbiographie (1844,4d1n;2de
druk, 1847)'',- en pDerLandb'
âr(1840)''.
Ht
J overleed den z8sten November 1845.
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November 1771,studeerde te Göttingen in de
regten en in de mineralogie,deedwetenschap-

peljkereizen inPolen en Zweden,bekleedde
weldraaanzienljkebetrekkingenbj denmjnbouw j en ging in 1821 am bteloos wonen op
zjn buitenverbljfIllerfeld.Van zjnedelfstofkuntligewerken vermelden wj:mRestlméder
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Lupine. Hetgeslacht Iuvpinns Tof
zrl.beDesierlupine (L.insignishybridus).
hoortt0tdefam iliederVlinderbloemigenentot
de afdeeling der Genisteën.Dekelkisz-lippig zjn vereenigd t0t kort-gesteelde trossen;de

en overbljvend,devlag eirond,dekeelge- dekbladen zjn lancetvormig en de steeltjes
snaveld.Demeeldxaden zt
jn éénbroederig,de korter dan de kelkbuis.De z-deelige bovenhelmdraden niet dikker aan den top en de 1ip van den kelk is veelkorter dan de onderhelmknoppen ongeljk enonbehaard.Destam- lip, debloemen zjnklein en blaauw ,depeul
per is priemvormig en gebogen, de stempel is Quweelachtig en de zaden zjn witmet
iuweelachtig en de peul langwerpig-lancet- zYiarte li
jnen.- L.anyustifolllts L.geljkt
vormig en boven de zaden bultig.Tusschen op de voorgaande soort, maar onderscheidt
de zaden heeft men scheidswanden.De bla- zich tevens door platteblaadjes,dubbelz00
deren dezeréénjarige ofoverbljvendegewas- groote:donkerblaauwebloemen,eenebreedere
sen zjn enkelvoudig of5-ofg-talliggevin- onderllp van den kelk, eene veel breedere
gerd,en de stem lbladenaandebladstelenvast- peul en viermaalzoo groote,grjze,wit-gegegroeid,terwjlde bloemen tottrossen ver- vlektezaden.- DegeeleJff
zle(L.luteusL.
j
eenigd zjn.De witteIv/zle(L.albusL.
4is eindeljk heeft breeder blaadles,donkergele

eene êénlarige plant, d1e 1/c!Ned. elhoog bloem en en witte zaden metzwarte vlekken.
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De gele, blaauwe en witte lupine groejen - voorts onderscheidene vertalingen,terwjl
zelfs q schrale zandgronden en worden - hj 00k handschriften heeftnagelaten.
vûoral ln het westen van Frankrjk - veel
Lustrum ,afkomstig van hetLatjnsche
verbouwd t0tveevoeder.W jgevenhierbj de woord luere (reinigen ofverzoenen),noemde
afbeelding van eene fraaje sierlupine,name- men te Rome hetplegtige zoen-enreinigings1jk van L.Gdùwidlt
ybvidus,op l/sdederna- oâ'er, dat na het eindigen van den census
door één der censoren in naam van het Rûtuurljke yrootte.
meinsche volk 'gebragt werd.De oferdierenj
Lupulm e, zie Hop.

Lusiados (0s),zie onder Camoens.
Lusignan (Guido de),koning van Jerusalem ,wasdetelgvaneenaanzienljkFransch
geslacht,dat reeds in de lode eeuw bloqide.
Hj nam deel aan den tweeden kruistogten
trad in hethuweljk metMbilla,eenedochter
van koning Amaleik van Jerusalem.Toen de
zoon van dezen,Bo%tdelyi
jn fF,doorblind-

een zwjn (sus), een schaap (ovis) en een
stier (taurus)- vandaar de naam Suovetaw

ril%'a - Nverden vooraf rondgeleid door het
volk,dat,op hetveld van Mars in centuriën
vergaderd, daardoar gereinigd werd. Daar

zulks om de 5jaren geschiedde,verkreeghet
woord lustrum allengs de beteekenis van een

vjgarig tjdperk.

heid en melaatschheid in 1185 buiten staat
Luteoline is de naam van eene gele
was om te midden van de aanvallen der Sa- kleurstof,aanwezig in de stengelsenbladeren
racenen, het bewind te voqren,werd Z'
M:i- van de '
t
vouw (Reseda ltlteola). Deze plant

gnan eerstzjn stedehouderen na Boudewi
jns groeit in bjna geheelEuropain hetwild en
dood koning van Jerusalem. Stjfzinnigheid wordt in Frankrjk, Engeland en sommige
en onbekwaamheid deden hem eehterdehoofd- gedeelten van Duitschland aangekweekt.De
stad en de kroon verliezen,dMr Saladl
jnin luteoline, zamengesteld naar de formule C24
1187 zich meestermu kte van Jerusalem.Te H8050 werd voorheen vooralin de zjdeververgeefszochthjhetverloreneteherwinnen. Aerj gebruikt,maaristhansbjnageheeldoor
Intusschen verkreeg hj dooraankoop uitde plkrinezuur,quercitron cn chroom verw en verhanden der Tempelridders hetkoningrjk Cy- drongen.
prus en werd de stamheer van een geslacht,
Lutetia iseene derAsteroiden(ziealdaarlj
hetwelk aldaar tot 1374 regeerde. Lusignan - en Lutetia Ttzri.
dpr'
l- is de Latjnsche
had zjne verheëng alleen aan zjn huweljk naam van Parjs.
te danken,daarhj t0tde minstbeteekenende
Luthardt (Christoph Ernst),een verdienpersonen uitzjn ridderljken tjd behoort.
steljk Duitsch godgeleerde:geborenden22sten
Lussin (Ossero)isdenaam vaneeneiland M aart 1823 te Maroldsw elsach in Benedenin hetOostenrjkschedistrictGörz,indegolf FrankenjstudeerdeteErlangen en teBerljn
van Quarnero.Hetheeftmeteenigenabjge- in deyodgeleerdheid,bezochtvervolgens het
legene kleine eilanden eene uitgebreidheid theologlsch seminarinm te Miinchen en werd
van 3,74 D geogr..
mjl en telt omstreeks in 1847 M n het gymnasium aldaar leeraar
11000 inwoners, die zich metgraan-,ooft-,

in deqodsdiensten geschiedenis.In1851ver-

wjn-en groentenbpuw,metschapenfokkerj, trok hj als privaatdocentnaarErlangen,in

Jagt en vischvangst, met handelen scheep- 1854 als buitengewoon hoogleeràar naarM arvaart bezig houden.De grond is er bergach- burg en in 1856 als gew oon hoogleeraarnaar
tig. D e aldaar gelegene stad Lussin Piccolo Leipzig.In 1865 verkreeg hj den titelvan
heefteenegrooteenruimehaven,eenezeevaart- consistoriaalraad. Hj schreef: rDas Johanschool? 2 verzekeringmaatschappjen en ruim neische Evangelium (1852- 1853,2 dlnl''?-,,
5000 Inwoners. Lussin Grande verder naar pDie Lehre von den letzsten Dingen (1861) ,
het zuidoosten gelegen,heeftdesgeljkseene - rDieLehre v0m freien MTillen (1863)''
,en pcompendium der dogmatik (1865; 2de
haven,l
yaarslechts2400 inwoners.
Lustlg (Jacobus W illem),een verdienste- druk 1866)''. Voorts voor uitgebreider kring
ljk toonkunstenaar, geboren den zlsten van lezers:pApologetische Vortrâge iiàer die
September 1806,leerde de beginselen der mu- Grundwahrheiten des Christenthums (1864;
ziek van zjn vader,die debetrekking van 4de druk 1865)'', - en pDie Kirche nach
organist bekleedde en werd zelfin 1728 0r. ihrem Ursprung,ihrer Geschichte, ihrer Geganist in de St.Maartenskerk te Groningen. genwart(metKahmisen Brûckner,1865,2de

In 1732 bezochthj Londen,om erdecon- druk *1866)'' terwjl hj eindeljk onderscheicerten van Höndelte hooren.Hj wasvoorts dene bundels leerredenen en vele opstellen in
de leermeestervan Oltkoyjdiehem alsorga- tjdschriften leverde.
nist opvolgde, en overleed den 17den Mei
Luther (Martin),de voornaamste van de
1796.Hj schreef:plnlejding t0tde muzjkr Duitsche kerkhervormers der 16deeeuw ,werd
kundeenz.(1751,1752)'',- pMuzjkalespraek- geboren den loden November1483teEisleben.
konst enz. (1754)'',- ronderrichting aan- Zjn vader,een onbemiddeldmjnwerker,vergaandehetclavierenz.(1777)''j- nBeknopte trok een halfJaar later naar Mansfeld en
aanleiding t0thet daarstellen van goede bas- 'werd er lid van den raad. M artin bezocht
sen en sieraden op de voizen vanhetgraduale aldaardeschoolt0tzjn 14dej= ren ging in
romanum (1784)''' rVerbeterdeharmonische 1497 naarMagdeburg,waar hj onderwjsgewegwjzerenz.(1785),,- pzessonaten voor noot van'de Barrevoeters en door te zingen
clavedmbel'' - rsamenspraken over de mu- bj de huizen gedeelteljk in zjn onderhoud

voorzag.Daarzjne oudershem nietvoldoende
5Musico theologico (1755, 3 stukkenl''
, konden ondersteunen, begafhj zich in 1498

zjkale beginselen enz.(1756,12 stukles) ,-

LUTHER.

naar Eisenach,waar hj vele bloedverwanten had, kwam er op deLatjnschesehonl
onder de leiding van den rector Treboninn en
vond er huisvesting bj eeue brave vrouw ,
Ursnla Opï/Jgenaamd,welke t0tzjnenabestaanden behoorde.In 1501 bezoeht hj de
universiteit te Erfurt, waar htJ zieh naar
den wensch zjnsvadersaan deregtsgeleerdheid z0u wjden.Vooraf echterbepaaldehj
zich bj de wjsbegeerte endegndgel'
eerdheid,
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regtvaardigmaking door het geloof aan den
oFerdood van Jezus. begon hj toen reeds,
schier zonder het zelf te weten,de grbnd-

b
eginselen der oude Kt
prk aan hetwaqgelen
te brengen. Het sederteeuwen geëerbledigd
gezag van Thomas zç'
?
xltr.
ç,Pdqw Lombart
dl,
::Bonarentura en anderesteunselsderScho-

lastlek daaldein zjno0g meerenmeer.Vaak
predikte hj bj deAugustjnen en vaak nam
hj de biec,
htaf, maar waarschuwde tegen
werd in 1503 magister,en begon toen voor- hetexgerljk misbrtlik van den aiaat.Hjkon

lezingen te houden over de natuur- en zede- tevensgrooten invloed oefenen op debroeders
leer van Aristbteles.Tevens echter werddeels zjner Orde,daar hj in 1516a1svicaris-gedoorkennismaking metdenBjbel,deelsdoor neraalwas opgetreden voorSflqifz,die op
hetplotseljk afstervenvanzjnvriendAleœins, last van den Keurvorst eene rels naar de
maar vooraldoor eene gevaarljkeziekte het Nederlanden volbragt.Nadat Iuutlter van een
besefvan 'smenschen zondigheid envan.Gods eerste bezoek der gem eenten was teruggeBtrafende geregtigheid zoo levendig in hem keerd,zag hj zich benoemd t0tprediker aan
gewekt, dat hj eene gelofte deed aan de destadskerk te W ittenberg,doch hj nam dit
heilige Anna, om monnik te worden. Den am bt eerst waar ten behoeve van den paBe.yzldz uit Brick.De twistder
17denJulj 1505tradbjindeordederAugus- toor Mmon A'

tjner Eremieten te Erfurt. Dûch ook de
zwaarste boetedoeningen waren niet in staat
om hem van zijne zielsangsttpbevrjden,totdat hem op zjn krankbed een broederder
Orde op de vergeving der zonden wees door
het geloof'in Jezus Olrïdffz.
:.Dit schonk hem
licht en troost, en de zachtheid,waazmede
Staupitz,de provinciaalderOrde,hem behan-

Reuchlinisten (zie Reqeltlinl,die toen ontstond, vernietigde de laatste overbljfselen
zjnerachting vooxdescholastiekegodgeleerdheid.Voortsgafhj eenereeksvanpopulaire
en geleerde wefken in het licht.Daartoe behoorden zjne verklaring van de Tien Geboden, van den Brief aan de Romeinen,van
de Psalmen, en van hMt Onze Vader! -

delde, werkte bomoedigend op zjn geest. verder zjne verhandelinyen over de vrjheid
Sta'
tt
pLtzstelde hem vrtjvanallevernederende van den wil,over de llefde,de qenade,de
kloosterdiensten en spoordehem aan om zjne regtvaardiging op de boete, en elndeljk de
godreleerde sttldiën voortte zetten.In 1507 nieuwe uitgave van de nDeutsche Theologie''
ontvlng Z'
sfAer de priesterwjding en in 1508 en de sermoen Over den aiaat en de genade
door den invloed van k%taupitzeenebenoeming (1517).Ook hadhj reedseen begin gem aakt
t0t hoogleeraar aan de nieuwe universiteit te met het vertalen van sommi
ye boeken des
W ittenberg.Hier hieldhj voorlezingen over BtjLals,en zjnegodgeleerde ngting had aan

deredekunsten denatuurkundevan Aristôteles, de univel-siteit reeds de overwinning behaald
schoon meteen onaangenaam gevoel,daar de op de Scholastiek.Tevenswashj doorzjne
voorgezette lezing van den Bjbel,vooralvan grondigegeleerdheid en doorzjne geesteljke
de Brieven van Paulus,alsnlede hetbestudé- geschrlften in betrekking gekomen met de
ren der w erken van An-qltstinus en andere bergemdste geleerden van zjn tjd.Daarom
mystieke schrjvers,inzonderheidvan Taltler, baarde hetgroot opzieningeheelDuitschland,
hem meer en meer afkeerig maal
tte van de toen hj den 3lsten October1517devermaarde
Scholastiek.Middelerwjlmogthj in1509god- 95 stellingen tegen de aqaatkraam van Tetset
geleerde voorlezingen houden,daarht
lin dit aan de slotkerk te W ittenberg vasthechtte,
Jaar den graad van baccalaureus verwierf. om een openljk twistgesprek overditbelang-

Hierdoor was zjn vurigste wensch vervuld,
en hj begon ook te preêken. Intusschen
ondernam hj in 1510, ter vervulling eener
ge
lgrii
ogt naar Rome, '
hjlof
dt
eev,eree
donrvpe
eùhe
dmdsetr
k
vaar
geesteljkenopmei'
ltte,
terwjl zjn eerbied voor den Paus n0g ongedeerd bleef. Na zjn terugkeer hervatte hj
zjne studiën en voorlezingen,en zgne prediking vond 0ok nu wedergrootep bjval.Op
aansporing van k%tanpitz werd hj in 1512
achtervo'gens licentiaat en doctor in detheologie en kort daarna lidvaudenacadémischen
senaat. Door hetbezitvan die waardigheden
achtte hj zich verpligt,zjne gevoelens0mtrentde Heilige Schrift aan den dag te brengen. Van den aeadémischen leerstoelen Van

rjk Onderwerp uit te lokken.Geeneeerzucht,

geen njd teyen de Orde der Dominicanen,
m aar alleen dver voor zjne overtuiging had
hem t0t dezen stap bewogen,zoodat nocb de

strjdschriften van den Dominicaan Hoystraafe'
?z, van den kerkeljkz waardigheidsbekleeder Priërias en van dr.E ek,noch de oproeping van den Paus, om zich naar Rome te
begeven,hem t0t hetherroependierstellingen
k0n overhalen.De invloed van den keurvorst

van Saksen,Ikederik de '
cïjz:,wasoorzaakj
dat hj nietnaarRome trok,maarhj moest
nietteminvôörcardinaalCajetanu8teAugsburg
verschjnen. Daar deze hem inmiddels wilde
gevangen nem en en naar Rome Voeren,nam
Luther de vlugt, zich beroepende op den

denkansel,alsgeesteljk visitatorena1sschrj- beter in te lichten Paus, en keerde terug
ver verkondigde hj het evangelie,daarbj naar Wittenberg.Daarop veranderde hj d1t
eenegestreng Augustiniaanscherigtingvolgend. beroep in een beroep op eene algemeene
Daardoor kwam hj in openbaarverzettegen kerkvergadering,toen yausLeo X detheorie
de Scholastiek , en bouwend op de leer der van den aiaatbekrachtl
gde.Nq sondLeozjq
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kamerheer, K-el rel M iltitz,naar Duitsch- naardenRjksdag teW orms.Achtingendeelland en het gelukte dezen doorzjneonge- neming omringden hem waar hj kwam ,en

meenevoorkomendheid opeenebjeenkomstte
Altenberg (1519)Lutker tedoen beloven dat
hj zoudezwjgen,bjaldien zjnevjandenhet
stilzwjgen bewaarden,en openljk te verklaren,dathj gehoprzaam wasaan den Patls.

zjn vertrouwen op de waarheid zjner zaak
was z00groot,dathjaan denbode,diehem
in naam van Rpalatinu waarschuwde, bj
het binnentrekken der stad ten antwoordgaf:
nA1 waren er 00k zooveel duivels in W orms

Zelfs betuigde A ther in een nederigen briet' als erpannen op de d'a
och zou ik
'ken zjn,t

van 3 Maart 1519 n0g eenmaalzjne onder- mj derwaartsbegeven . Den lidenAprilverworpenheid aan paus Leo.Toen evenweldeed scheen hj indeRjksvergadering,verklaarde
Fcà den strjd op nieuw ontbranden,daarhj dat hj de schrjver wasvan de hem aldaar
Karlstadt t0t een twistgesprek te Leipzig

voorgelegde werken en eindigde den volgen-

daagde en o0k Latkerdaarinbetrok(27Junj den dag zjne verdediging metdewoorden:
t0t16 Julj 1519).Dittwistgesprek was00r- rTen zj ik door getuigenissen der Heiliqe
zaak,datLuthermeeren meertwjfeldeaan Schrift of met openljkeen duideljkebewphet gezag van den Paus.%'e Rome,Keulen

en Leuven werden zjnegeschriften openljk
verbrand,en in November 1620 verscheende
pauseljke banvloek , gedagteekend van 15
Junj, tegen den Duitschen aartsketter. .&fther evenwelhad 4e werking van dezen banvloek reeds tevoren vernietigd,doordien hj
in stoute taalzjn oordeeloverden toestand

zen overwonnen en van dwaling overtuigd
worde, - kan en wil ik niet herroepenj
om dathetnietgoed en oirbaar is iets tegen

zjn geweten te doen.Hier sta ik,ik kan
nietanders,G0dhelpemj!Amen''.Den26sten
Aprilverliethj W ormsa1soverwinnaal'
,maar

onder z00 ondubbelzinnige voorteekens, dat

zjne vjanden niets goeds tegen hem in het

der Kerk in hetgeschrift:nAn denchristlichen schild voerden,datI'
rederik de '
ciz:,keurAdeldeutscherNationv0ndesgeistlichenStan- vorst van Saksen hem onder weg, volgens
des Besserung''m et betrekking totde kerke- eene gemaakte afspraak, waarmede behalve

ljke verordeningen, en in zjn:ppraeludium

de captivitate Babyloniea ecclesiae''met betrekking t0t de leer der Zeven Sacramenten
had uitgesproken.M iltitzhad hem teLichtenberg nogmaals t0t bezadigdheid zoeken te

b
eweren,en in zjn:psermon v0n detrerFr
eiheit elnes Christenmenscben''had Ltdl
hem
nogmaals de hand der verzoeningaangeboden.
Doeh de openbaarmaking van den banvloek
door Eek sloeg den bodem in aan alle onder-

handelingen.In zjn antwoordnoemdeLlttl
ter

de Bul een werk van den Antichrist,ver-

Luther alleen Amsdot
f bekend was, achter
het slot Altenstein deed gevangen nem en,
waarna Lnther,t0t behoud van zjn leven,
naar den W artburg werd gebragt. Noch de
Keizerljke vogelvrjverklaring,noch de banbullen van den Paus verstof
lrdenaldaarzjne
rustige dagen,welke hj aan de studie van
het Grieksch en Hebreeuwsch, aan het 0Pstellen Van strjdschriften en vooral aan het
vertalen van de boeken des Nieuwen Testamentsbesteèdde.Tochbleefhj erslechts 10
maanden.Bj detjding'vandenbeeldenstorm
van Karlstadt snelde hj, in spjt van de
nieuwe vogelvrjverklarinq, door den Keizer

nietlwdezjn beroep op eenealgemeenekerkvergadering en verbrandde de Bul met de
pauselgke Decretalen op den loden December te Niirnberg tegen hem ultgevaardigd,en in
1520 vöör de E lsterpoort te W ittenberg,ten spjtvan de dreigende ongenadevandenKeurteeken,dat hj zich losrukte van Rome.Eene vorst,m idden door hetland van den op hem
nieuwe Bul van den Paus (3 Januarj 1521) vertoornden hertog Georg twzl Raksen naar
herhaalde den banvloek en sprak het inter- W ittenberg, waar hj den 7den Maart 1522
dict uit over elke plaats,waarhj zjn ver- aankwam.De brief,waarin hj bj keurvorst
bljf hield.
Frederik dezen stap regtvaardiqde,geefteen
i
Luther had den D uitschen adel ter verde- rachtig bewjs van de grootheld zjner ziel,
diging van de nieuwe beginselen opgeroepen, en deleerredenen,waarmedehj toen onveren veledegeljkemannen uitdien stand,zoo- poosd van den 9den t0tden 16den Maart het
als ron Akffdp, von t
Kcklgep enz.,onder- oproer der dweepzieke nietlwigheidszoekers
steunden hem en stelden hunne zwaarden en t0t stilstand bragt,overtpigen 0nsvan zjn

burgten ter zjner beschikking,terwjlketlr- afkeer van kerkeljk radicalismus,van zjne
vorst Frederik '
tlczl Saksen in het onzekere

menschenkennisenvanzjnezachtmoediçheid
scheen te verkeeren,ofhj den afvallige be- jegensdwalenden.Slechtswaarhjtestrdden

schermen zou.u ther echter,ingeestdrlftont- had met onzuivere bedoelingen of waar de
vlamd, wees alle wereldljke bescherming evangelisehe w aarheid bedreigd werd, trad
van de hand en bekreunde zich evenmin om hj op methart8togteljken jver.Vandaarzjn
den raad zjnervrienden,die hem tottoege- heftig antwoord ophetlaaghartig schimpschrift
vendheid zochten te bew egen.M et verbazing van Hendrik Ffff, koning van Engeland,
vernam het volk de toespraken en de daden zjn scherpetoonJegensdeW ederdoopersen
van den monnik,die alleen zich tegen Paus de Zwickauer Profeten,en zjne bitterheid
en geesteljkheid,tegendenKeizerendeRjks- tegen hertog Georg tus Saksen,Karlstadt en

vorstell durfde verzetten.Dltdeed htbname- Trasmus.

Te m idden van aldie tw isten was het beljk ,toen hj op den 5den April 1521,door
J%stus JOSJ:, Amsdorf, Svf
zrezlïv.
g, Cordu8, sluit van Tmther t0trjpheid gekom en, om

St-âades en den vermaarden regtsqeleerde eene volkom ene hertorm ing in te voeren,geHWrônymu dcA'
e/ vergezeldj op rels ging ljk die door hetvolk werd verlangd.In de
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eerste plaatsmaakte hj,schoon op gematigde zichwegenszjnruwheidteverschoonen door
e zeqgen: pDe schaal moge hard zjn,de
wjze, in 1523 teW ittenberg verandering in t
dekerkeljkeplegtigheden,dochbereikteeerst kern 1s zacht en zoet''.Uitde denkbeelden
tegen het einde van 1524 zjn doel,daarhj Van zjn tjd en uit zjneoverspanning kan
t
epenstand ondervond van het kapittel der men 00k de visioenen verklaren en de aanstlftskerk. Zelf ontdeed hj zich den 9den vechtingenvandenduivel,waaraanhjwaande
October Van datjaar van de monnikspj en blootgesteld te wezen.Steeds schreefen hantrad den 13den Jtlnj 1525 in hethuweljkmet delde hj met opregtheid en goede trouw ,
Catltaeina von Wtvt:, een stap, w aartoe de zooalszelfsdoor zjnevjanden werd erkend.

42-jarige Lnther eerstna ernstigeoverweging Hj schroomdeevenminzjneeigenegebreken
en toen voorzekerevenzeeruitpligtgevoela1s te beljden als die van anderen tetuchtigen.
M en moetverbaasd staan overLutlöer's0nuit neiging besloot.Hierdoorgafhj hetsein
t0topheëng der kloosters en t0teene andere vermoeide werkzaamheid. Hj leverde zjne
besteding derkerkeljkegoederen.Tntussc'
hen Bjbelvertaling tusstshen 1521 en 1534. In
wildehj alleen langs den w eg der orde eene 1522 verscheen het Nieuwe Testament,en in
nieuwe gedaantegeven aanhetkerkeljkleven. 1534 hetOude,terwjlhj in 1541eene 0mTerwijlhj deRj-kssteden en vreemdevorsten werking bezorgde van het geheel. Tevens
gewillig de behulpzame hand bood, ver- toonde hj zich doûr hetgrootegetalzjner
klaarde hj zich met kraehttegen deoproe- verhandelingen Over de belangrjkste aangerige boeren en tegen de W ederdoopers.om legenheden des geloofs een der vruchtbaarste
aan de zuivereevangelieleer eenvastengrond- sehrjvers,die ooit hebben bestaan:terwjl
slag te bezorgen, se,
honk hj van 1527 t0t zjne werken in vorm en inhoud dle zjner
1529, onder het gezag van den Keurvorst, tljtlgenooten ver ovel'
treffen. Hj predikte
wien hj aanspoorde om op den Rjksdagte m eermalen elke week, nam zjn geesteljk
Spiers(1529)te protestéren,enmethulpvan ambt met jver waar, en onderhield eene
M elaneltton en andere vrienden,aan de Kerk drukke briefwisseling in de Duitsche en Lain Saksen eene nieuwe inrigting,enbewerkte tjnsche talen over allerleionderwerpen met
tevens t0t onderwjs der godsdienstleeraars vorsten,geleerden en vrienden.Geen bezoeker
en derJeugd zjn Grooten en Kleinen Cate- werd afgewezen; steeds was hj bereid om
chismus.Gedurende den Rjksdag teAugsbuxg m et raad en daad tehelpen;hj stelde belang
bleefhj a1sballing desRtjksteCoburgach- in elken behoeftige,diezjnehulp inriep,en
ter,maarwisttevensden moedzjnermede- wjdde zieh gaarne aan hetgenotdergezelstandersdoorjloejendebrievenaantevuren, ligheid?waarbj hj schitterdedoorkrachtige
terwjl hj medewerkte tOt vaststelling der en geestige gesprekken, zooals uit zjne
Augsbuxgscbe Confessie'' welke h8m door DTischreden''bljkt.O0k washj een vriend
Me
lanchton ter herziening en yoedkeuring derkunst,inzonderheiddermtlziekjen zjne
werd toegezonden. Minder verkwlkkend ver- geesteljkeliederen,zooals:pEinfesteBurg'',
toont zich de onverdraagzaamheid van Imther

KW ir glauben all'an einen Gott''h- pAus

Jegens de Zwitsersche Hervormers, omdat tiefer Noth''enz,,van welke eerst 8 te W it-

deze andere gevoelens koesterden omtrenthct tenberg (1524)en l
ater89te Leipzig (1545)
avondm aal. Doch in den twist metKarlstadt in het licht versehenen, onderscheiden zich
hterljken çloed.
hadImther,Om op een hechten yrondslag te doorinnige vroomheid en dic,
bouwen, zieh met naauwgezetheld gehouden Zjn volkomenmeesterschay overdeDul
tsche
aan de letterdesBjbels,en dezehandelwjze, taalopenbaart zich in alzpnegeschriften,en

waarin hg in den strtjd met de Hervormden vooral in zjne Bjbelvertaling.Met hem behardnekkig vasthield, verjdelde tevens de gint in de geschiedenis der Duitsche taaleen
pogingen van lafhartigen,om door eene ver- nieuw tjdperk. Sleehts door eene zeldzame
keerde toegevendheid de pasverworvene vrj- geestkracht kon hj zooveel werk voibrengen
heid weder in de w aagschaal te stellen.In en tevens zooveel ljden des ligchaams ver-

dienzelfden scherpengeestschreefhj in 1537 duren.Ten laatstewerd0ok één zjneroogen
de Smalkaldische artikels,- en On1dezelfde verduisterd, en vöör zjne laatste reis naar
reden gaf hj aan deBrandenburgsoheen An- Eisleben,werwaarts hj zich op uitnoodiging
haltsche gezanten,die in 1541door denRjks- der graven van Manfeldterbeslechting van
dag te Regensburg waren afgevaardigd, Om ee
tebe
geven
zou
15n46twi
inse
nb
riefzj
n schetstehjinJanuarj
toestand op de volgende
hem tOt toegevendheid Jegens de R.Katholieken te stemmen,een atWjzendantwoord. wjze: pTk oude,afgeleefde,trage,moede,
O0k weigerde hj in 1545 alle deelneming dorre en nu 00k eenoogige man hoopte einzjner partj aan hetConcilievan Trenteen deljk een weinij rust te kunnen genieten.
schreef op heftigen toon het werk: pDas Intusschen ben lk zoodanig overstelpt met
Pabstthum in Rom ,vom Teufelgestiftet''.Tn brieven, toespraken, daden en handelingen,
het algemeen moet men voor de heftiyheid alsof ik nog nooit iets volbragt,geschreven

in zjne strjdschriften eene verontsehuldlging
vinden in de toenmalige wjze van denken en
schrjven,in den aard zjnergrootsche plannentwelke zonder stri
d nietvolvoerdkonden
.l
worden,in deziekeljkheid,diehem folterde

gesproken ofgedaan had.Ik heb genoeg van
de wereld,- en de wereld van mj;wj
kunnen derhalve even gemakkcljk scheiden

als een vreemdeling,dieeeneherbergverlaat.
Daarom bid ik Om een zachtuiteinde en be-

en nietzelden zjy leven in gevaarbragt,en geer niet langer te leven''.Hj overleed den
in destoutheid zknerfantasie.Hj zelfzocht 18den Februarj 1546 teEisleben en werd in
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deslotkerk teW ittenbergbegraven.Zjneecht- erkenning in het Duitsche Rjk derLuthergenoote bleef achter met eéne dochter en 3

schen bj den Vrede van Augsburg (1555)
zonen. De Jongste van deze,ljfartsbj ver- en dien van Munster (1648)gold slechtsde
schillende Vorsten,was de stamhouder;doch gewjzigde Augsbtlrgsche confessie, zoodat
de laatstemanneljkenakomeling vanLnther, deze in vele Luthersc'he gemeeuten voor het
die den naam droeg van M artin Gottl'
kb t'
M- eenig wettig beljdenisschriftgehouden wordt.
tl
ter en alsregtsgeleerde teDresden workzaam Eldersdaarentegenwerden afzondetljkepC0rwas,Qverleed in 1759.
pora dodrinae''opgemaakt,zooals het KeurTegen den wilvan A tlner werden de Pr0- Saksische rBoek van eenigheid (1580).''De
testanten,diezjnegevqelensomhelsden,met eigenltjkeleervan dekerkeljkeverpligtingj
den naam van Iadherschen bestempeld, en vol
gensderewjzigdeConfessieendeoverige
evenzeer tegen zjn wil werden door zjne geschriften ls echter in het algemeen deze:
geestverwanten de oorlogen gevoerd, welke De Oorspronkeljke leer van LnthertehandDuitschland teisterden.Zoolang Latker leefde, haven tegenover die van Calrî
jn en dievan
wist hj den vrede te bewaren.HetLetter- M elanehtl
ton. Die zin is het duideljkst uitkundig Genootschap te Mansfeld heeftsedert gedrukt in het rFormulier van Eenigheid'',
1801bjdragen verzameldt0teengedenkteeken waardoor inzonderheid de volgelingen van
ter eere van den grooten Hervormer,en tneu M elana tMn worden veroordeeld. Het verer 34000 thaler waren.bjeengebragt,legde schil van deze beide rigtingen openbaaxde
de Koning van Pruissen den lsten November zich reeds bj het leven vail Lnther,maar
1817 te W ittenberg den eersten steen van een werd eerst lang na zjn dood van belang in
monument datden 3lsten october1821 werd de Kerk;de gestrenge Luthersehen,aanvanonthuld. Inriedrich IG IA:?,- IT gelasttejdat keljk Fladanen genaamd (zie Flccild),handhet weonhllis van Tmther .
te W ittenberg op haafden nietslechts de avondmaalsleer,maar
kosten van den Staatz0u worden aangekocht, 0ok de leer van den vrjen wil,van debe0Iû daarin eene school te stichten.Het ver- keering,van de l'
egtvaardigmaking en van de
rjzen van een grootsch gedenkteeken V00r goede werken, geljk die door Imth'
er was
L'
utïerteW orms,aanvankeljk doordendood vastgesteld, tegenover de meer rekkeljke
.

van Rietschelvertraagd)had latermetgroote
plegtigheid plaats. Het derde eeuwfeestvan
A tl
tert
s dood riep voorts vele stichtingen in
het leven ten behoeve van weezen en arme,
verwaarloosde kinderen.Daartoe behoortook
deLutherstichting teLeipzig,dieeenenieuwe

beginselen van à
velanehthon. OOk over de
Christologie ontstond eene groote verdeeldheid. De gestreng Luthersche leer, t0t 1560

bjkans overal,op hetmeest met uitzonde-

ring van de avondmaalsleer,doorden invloed
van Melaneltthon op den achtergrond geschon,verkreeg eerstin 1557 doorde stichting
uitgave en versqreiding vanLuther'sgeschrif- ve
ten, inzonderheld'van zjne Bjbelvertaling, der universiteit te Jena een vast theologisch

bevordert. T0t de merkwaardigste uityaven middelpunt, waarna zj in talrjke gemeen-

der werken van Lather behooren:De W ltten- ten ingang vond.In Keur-saksen werden de
bergsche (in het Duitsch en Latjn),- die volgelingen van M elanatlton als Crypto-calvan Jena (8 deelen in het D uitsch en 4 in vinisten veroordeeld,en in Zwaben en NederhetLatjn,aangevuld doorA'
urifaberq,- de Saksen verlieten de hoofden der godgeleerde
Altenbergsche van Sauqittarius, en die van beweyi
ng allenys de ztjde van Melanchton
Leipzig. De volledigste is die van Walch Om zlch aan d1e van Izuther te scharen,en
de
w
ei
nige gem eenten,welke zich in Hessen,
(1740- 1751j 24 dln), - en er bestaatuit
onze eeuw eene prachtige uitgave,die sedert Nassau en Anhalt aan dien stroom onttfok-

1820 te Erlangen verschjnt.Eindeljk heeft
men talrjke bloemlezingen uit zjn werken.
Zie voorts onder R ervorming.
Luthersche K erk (Evangelisch). Door

ken,voegden zich bj de Calvinisten.Inmid-

dels had de Luthersche Kerk zich volkom en
georganiseerd. De leer van het rForm ulier
van Eenigheid''is degrondslagderLuthersche
Eek en paus H adriamus IV werden de voor- Kerk in de lide eetlw .Tegen heteinde dier
standers der door âbnther t0tstand gebragte eeuw ontstond echter door hetPiëtismuseene
Kerkhervorming met den naam van Lutlter- beweging in die K erk , welke de gestrenge
.s
clds ofLutheranen bestempeld,en toen deze Lutherschel
eerverzachtte en t0tdie derQaldien als eernaam wilden aanvaarden, ver- vinisten deed naderen. Eerst in de tw eede
klaarde de Hervormer zelf zich daartegen. helft der 18de eeuw evenw el verEauwde de

Niettemin werd in den strjd met de Her- Kerkeljke regtzinnigheid, welke door de
vorm de K erk in Zwitserland,volgens de be- nietlwerewjsbegaerte,na vrllchteloozepoginginselen van Calvj;n ingerigt,en terondcr- gen om t0t overeenstem ming tegeraken,met
scheiding van de volgelingen van M 6laneltthon reuzenkraeht bestreden w ordt.De Oudste gede naam van Lntlterselten meer en meerge- loot
bbelt
jdenissen werden daardoor allengs
bruikt ter aanwjzing van de leden der ondrageljke banden, en tegen heteinde van
Duitsche Hervormde kerken,die de herziene de vorige en den aanvang der tegenw oordige
Augsburysche Confessie en de Schmalkaldi- eeuw ha4 de Luthersehe Orthodoxie bjna
sche artlkelen a1s de zuivere evangelieleer geene Vertegenw oordigers meer.
Zoodoende kon Friedrieln W llhelm III van
beschouwden. Daarnaast bleef als wettige
naam die van aanhanâers der .A''pJz?
eD.scA: Pruissen btjhetderdeeeuwfeestderDuitsche
.ç
Ang.
nb%rgsehe #:I0#'
:IeT1
.
J
/#-6# bestaan. A1s Hervorming de beide Zusterkerken oproepen
staafsregteljke gfnndslag 400r de openljke t0teenevereeniging)welkedoordevaststelling
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eener nietlwe regeling in 1822 in Duitschland

Koninkljk Besluit van 23 Jt
llj 1845 verleende aan de kerkeljkegemeenten,in 1847
t0t27geklommen,hetregtom zedeljkeligchamen te vormen, en nu ontstond er een
kerkeljlt oyperbestuur voor de Oud-Lutherheerschte. Velen keerden zelfs terug tot het schen. Inmlddels waren daardoor o0k elders
regtzinnig-tzuthersch geloof. Het w as alsof kerkeljke bewegingen ontstaan, znoals in
vonrloopigt0tstandkwam.Zjwerdechterweinig begunstigd door den geestvan Piëtismus,
die den.tjd der Restauratie kenmerkte en
vooxal bj d'
l hoogeret invloedrjke standen

men in die dagen bhhoefte had aan gezag, Keur-Hessen, Altenbllrg,Brem en,H am burg,
z00 niet van den Paus, dan toch van de M agdeburg, W iirtemberg, Nassaut de Pfalz

oud-Luthersche beljdenis. De nieuwe rege- enz. Tractaatjes en zendelingen bevcrderden
ling gaf aanleiding t0t onrust in de Kerk, de pogingen derexdusivistischepartj, zooen de Luthersche orthodoxie, welke men datdezebj hareuitbreidingzichallepgsinni-

reeds dood en begraven waande)verhiefop
nieuw het hoofd. Hare aanhangers verwierpen de nieuwe regeling, en toen de Staat
de ingevoerde maatregelen handhaafde,scheidden oud-luutherschen zich'
af.ProfessoxSeheibel
te Breslau stichtte in 1830 eene gemeente,
die de vereeniging beschouwde als eene 0phefing der Luthersche Kerk.Denzelfden weg
betraden andexe predil
canten in Silézië,z00a1s B erger te Herrmansdorf, W ehrhaltn te
Kunitz en Kellner te llönigern,en men ging
zelfs zoover,datmen het bezoek van scholen
der Geiiniëerden en hetgehoorzamenaan hunne

q
erverbond.VograllegdendeOud-luutherschen
ln 1848 eene voorbeeldige werkzaamheid aan
den dag, om voox zich alde regten te vor-

deren, die men aaù de vrje ontwikkeling
der Kerk wilde schenken. Daartoe eischte
G'
aeroke reedsin Aprilvan datjaar,alle betrekkingen met de Hervormden afte breken
en zuiver Luthersche gemeenten te vormeà.

Terwjl de Luthersche Copferentie te voren
toegang verleende aan geesteljken en leeken,
t0t ge'
tiniëerde en afgescheidene gemeenten

behoorende,veroorloofde zj in Augustus1848
slechts aan zoodanigen zitting te nem en,die
Kerkeljke Overheden gevaarljk verklaarde door onderteekening verklaarden? datzj de
voor de zaligheid. D00r geweld van wapens SymbolischeBoekenaannamen,terwjlzjvan

m oest de kerk te H önigern geopend worden, hare aanhangers eischte, datdeze aanstonds
terwjlKellner in hechtenis genomen en ge- de Staatskerk zouden verlaten,als deze verechorstwerd.Metdergeljkegestrengheidhan- zuimde de oud-Luthersche leer te handhaven.
deldemen o0k Jegensdeoverigepredikanten, In provinciale vergaderingen bejverden zich
die zich alsOud-luutherschen met hunne aan- de Luthersehen, die t0t de Staatskerk behangers hadden afgescheiden.De vervolgingen hoorden,om de geslotene vereeniging teVervermeerderdenechterden separatistischenjver nietigen. Zj vormden den loden September
der partj, die doorrondtrekkendepredikers 1849 te W ittenberg eene eentralevereeniging,
gem eenten zochtte stichten,w elke ter hand-. waar vooralk
%taltlen GJ.
SCA:Jhetwoordvoerhaving der oud-luuthersche leer zich afscheid- den en laatstgemelde tot voorzitter gekozen
den van de Staatskerk.Men zag er verrijzen werd.Deze kwam den loden September 1851
teErfurt,Nat
lmburg,Beyljn en elders.Eene op eene Kerkvergadering teW ittenbergkrachsynûde, door de w oordvoerders in 1835 te tig in verzet tegen de nieuwe Evangelische
Breslau gehouden,bevordexdedeafscheidinr, Kerkverordening en verlangde een zelfstandig
en 8Asibel,die zich na zjneverbanninr u1t beheel' en eene wettige vertegenwoordiging
Silêzië in Saksen en Franken ophield,leldde van de opregte Lutherschekerk inhethoogste
de beraadslagingen.Toen besloten ondersehei- kerkbestuur. Ook aan dien eisch w erd voldene gemeenten in de M ark en Silézië eene daan , doordien volgens een ltabinetsbesluit
Apostolische kerkregeling metgestrenge tucht van 6 M ei 1852 de opperkerkeraad en de
aan te nemen, en daar de Staatwetten uit- consistoriën werden zamengesteld uitLuthervaardigde tegen de zamenkomsten der Sepa- schen en Hervorm den. H et scheenj dat de
ratisten,vertrokken velennaarNoord-Am erika Unie vernietigd waB,toen een nieuw Kabien Australië. Intusschen hadden de Oud-Lu- netsbesluit van 12 Julj 1853 dehandhaving
therschen door de wtjze,waarûp zj in verzet van haar bestaanverkondigde.Deevangelische
kw amen tegen den Staat,aan velen ergernis predikersbegonnen zich eehter m eer en meer
gegeven, zelfs aan zoodanigen, die aan de Luthersche pastoors te gevoelen en in dien

orthodoxe gevoelenswarenqehecht.O0k ver- geest te handelen,terwklhetverzetdergedeeldendeOud-luutherschenzlchdientenqevolge meenten doox bestraFende besluiten van het

in eene exclusivistische partj,welkezlch ge- Consistoriet0tzwjgen werdgebre t.Terwjl
heel van de Staatskerk afscheidde, en eene voortsde afgescheidene Lutherschenonderling
andere,die m et handhaving vandezelfdeleer- tw ist voerden Over het goddeljkregtvanhet
stellingen in de Staatskerk bleef.
kerkbestuur2 verhief het Luthersche ConfesTerwjl in Pruissen de dwangmaatrerelen 8ionalismusln deVereenigdeStaatskerk overal
tegen de oud-luutherschen in 1838 gematlgder zegevierend het hoofd. De troonsbeklimming
werden,zoodathethun slechtsverbodenwerd van koning W illtelm 1 bragt daarin slechts
@
proselietenjagt uit te gaan, vereenigden een korten stilstand. Intusschen was 00k de
mch in 1841 Op eene algemeene Synode te tegenstand van de conservatieve aanhangers
Breslau 14gemeentent0teenewareLuthersche der Unie van Jaar t0tJaarzwakkergeworKerk onder de lelding van een besturend lig- den, terwjl de liberale partj zeer weinig

chaam ,terwjldeonderlingeverdeeldheid en steun vond bj hetvolk.
de landverhuizing steeds voortduurden. Een
O0k buiten Pruissen verhiefin de jaren'
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der sinatkundige reactie de orthodox-Luther- sehilderde in fresco en olieverfen vooralin

sche partj wederom hethoofd en trad op de pastel. Een van zjne grootste stukken in
Pinkster-conferentiën te Leipzig op,alsofzj olieverfbevindt zich in de hoofdkerk te Pisa.
geheel Duitschland vertegenwoordigde. In Voortsvindtmen schilderjen van zjnehand
Bejeren, waar zj reeds lang de overhand teFlorence,te Rome,te Parjsenz.Hjoverheeft,wilde zj zelfsden naam van Evange- leed in 1724.
lische Kerk tegen dien van Luthersche verLûtke (Fedor Petrowitsj), een Russisch
wisselen. Dit geschiedde Op de algemeene admiraal, geboren in 1797, was eerstkadet
Synode Se Ansbach (1849),doch op de C0n- en vergezelde in 1817- 1819 kapitein Govwferentie te Kulmbach (1851) kwaln men .ïa op eene reis om de wereld,waarna hj
du rtegen in verzet, omdat men -zich niet eene reeks van togten ondernam naar Nova
wilde afscheiden van de Staatskerk.InMeck- Zembla,door welke dekennis van dit eiland
lenburg, Hannover en Saksen kwam de gp- aanmerkeldk werd uitgebreid,inzonderheid

strenq Luthersche partj aan hetbestuur,en door zjn geschrift: rEene viervoudige rei:
00k ln Hessen-Darmstadt ontstonden Oud- doorde NoordeljkeIlszeeindeJaren1821-

Luthersche vergaderingen, welke openljk 1824 (1828)''.Vooralmaakte hj een grooten
tegenstand boden aan het bestaan der Staats- naam doorzjnereisom dewereld van 1826
kerk. In Baden vond de Separatistische rig- t0t 1829 op de oorlogssloep gsenjawin'
',
ting eenjverigen voorstanderinEieltltorn,en waarbj de kapitein-luitenant Rtanjoekowlts
j
in Thiiringen werd zj nietweinig bevorderd op de oorlogssloeq rMoller''hem vergezelde.
door orthodoxe godsdienstleeraren uit Pruis- Hj ontdekte 3 ell
andenyroepen, welke hj
sisch Saksen, - 'en wel door conferentiën, naarzjn schip de Senjawln-eilandennoemde,
welke te Rudolstad en teDietendorfbjGotha doorzocht de Behringzee, bepaalde de liggehouden werden. Op eene conferentie in ging derte voren onbekende Korjagins-eilanlaatstgenoemde plaats in 1852 drpng men den,alsmede die der Pribylows-eilanden enz.
niet alleen aan op een krachtiger handhaven Voorts bezocht hj de uitgebreide groep der
der ierkeljke tucht,maarzelfsop eenein- Carolinen, van heteiland Yoealan t0taan de
voering derbiechtop dewjzederR.Katho- Oeloety-groep, benevens de Bonin-sima-eilieken. In Keur-llessen zochten Rassenp-g.
g landen,terwjlStanjoekowitsjeengedeelteder
en Vilmar met goed gevolg de Hervormde kust van het schiereiland Alasjka,alsmede
Staatskerk in eeneLuthersche teherscheppen. de eilanden Litow en Lasare bezocht en het
Hoewel de Oud-Luthersche rigting in onze eiland M oller ontdekte. De berigten om trent
eeuw eene groote uitbreiding en een belang- dezen togt verschenen in een Russisch w erk
rjken invloed verkregen heett,istoch debe- Van 3 deelen (1834- 1836)meteen atlasen
wering ongerjmd,datzj wederom algemeen zjn in hetFranschvertaald.Om zjn Onderzal w orden gevolgd; het verouderde w ordt zoek omtrent den slinger voortte zetten v0ldoor de vooruitgaande beschaving als dood bragthj in 1830eenereisnaarflsland.Daarna

uitgeworpen en heeft zjne levensvatbaarheid zag hj zich benoemd t0t Onderwjzer van

verloren.
grootvorst Constantj;n, werd in 1835 schoutIn ons Vaderland is het aantal Luther- bj-nacht, in 1843 vice-admiraalen voerde in
schen vrj grpot,maar o0k dââr zt
jn zj in 1846 het bevel over een eskader in de MidQ afdeelingen gescheiden.In de voornaamste dellandsche Zee.Tn 1850werdhjgouverneur
gem eente,die te Amsterdam ,ontstond in het van Reval, in 1853 van Kroonstad,en nam
laatst der voorgaande eeuw spanningj toen in 1855 alsadmiraalzitting in den Rjksraad.
verdeeldheid en eindeljk scheuring,daarde Aan hem in de'eerst,e plaats is hetRussisch
regtzinnige Lutherschen zich van de meer Aardrjkskundig Genootschap zjn ontstaan

vrjzinnigen afscheidden.Dientengevolgeheeft verschuldiqd,waarvan grootvorstConntantl
jn

m en in Nederland Evangelisch-Luthersche en het voorzltterschap en H tke hetondervoorHersteld-Luthersche gemeenten; elke afdee- zitterschap bekleedde.O0k werdlaatstgenoemling heeft hare eigene Synode,doch de beide de in 1864 president van de Académie van
afdeelingen waren in delaatstejarenreepsin W etenschappen te Petersburg.
zoovert0t elkandergenaderd,datpredikanten
Luttenberg (Gerrit), geboren te Zw ol
zonder eenig bezwaar door beroep.van de den zlsten Maart 1793,zorqdezel
fmetden
eene afdeeling tot de andere overgaan. De meesten jver voor zjneontwlkkelingen werd

tjd eener volkomene zamensmelting scheen secretarisin zjne geboortestad,welkebetrekeenigeq tjd geleden dan o0k te nàderen.
king hj op eene loffeljke wjze waarnam.
Lutl (Benedetto), een verdiensteljk Ita- Hj wa@ ridderderOrdevan den Nederlandliaansch schilder:geboren te Florencein 1666
oefende zich in de schoolvan Gabbia en vervolgens te Rome onder de leiding van I'
erri
en onderscheidde zich door coloriet en eFect,

schen Leeuw en Overleed den 12den Maaxt

1847. Van zi
jne geschriften vermelden wj:
XVerzameling van wetten, besluiten, reglelem anten enz. betrekkeljk de acten van den

zoodat zjne stukken door de Vorsten Van burgerljken stand (1834)'',- sldem betrek-

Europa zeer werden gewaardeerd.De Keizer keljk den waterstaat,de wegen, bruggen
van Duitschlalld verhief hem t0t ridder,en enz.(1835)'',- rvervolg op hetGroot-plak-

van den Keurvorst van Mainz ontving hj kaatboek enz.(1838- 1839?5 stukkenl'',brieven van adeldom en een kruis metdia- XW etgeving op de schutterjen (1839)'',- en
manten, terwjl 00k PJMB Clemens XI hem rProevevanonderzoek,
,omtt
ren
vthetarmwezqy
met bestellingen en geschenken vereerde.Hj lnonsVaderland(1841),me n avclg(1845).

LuTz LéàzEN.
Lutz (Johann von),ministervan BinnenOnderwjs in Bejeren,geboren den 4den December 1826 te Miinnerstadt, een stadje bj
het Rhöngebergte,waarzjn vaderonderwjzer was, bezoeht de Jezuïetenschoolaldaar
en Onderscheiddezich doorzjnebekwaamheid
van de overige gymnasiasten diegrootendeels
bestemd waren vom' den geesteljken stand.
In 1843 vertrok hj naar de hoogeschool te
Wiirzburg, werwaarts zjn vader desgeljks
werd overgeplaatst.Hierwjddehj zieh aan
de studie der regtsgeleerdheid,terwjl hj
door het geven van onderwjs,doorhetmaken van afschriften enz. in .zjnebehoeften
voorzag.In 1848deed hj hetexamenaande
universiteit en in het laatst van 1850 het
staats-examen, waarna hj als pleitbezorger
optrad. In 1854 werd hj regter te Niixnberg
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de geesteljken nietgenoeg beschermd waren
bisschoppen.Beslissend was voorts zjn antwoord (27 Augustus1871)aan den Aartsbisschop van M ù'nchen, die bj de toezending
van zjn harderljken briefvan 14 Aprilaan

landsche Zaken v00r Eeredienst en openbaar tegen het terrorismus van Ultramontaansche

en zag er zie'
h in 1857bengemd totsecretaris
van de Commissie t0t het ontwerpen van

den Koning zjn verlangen had te kennen ge.
gevent om de Oud-R. Katholieke beweging
te onderdrukken. Von & fz verklaarde? dat
de regéring alle medewerking t0tversprelding
van hetnieuwe leerstuk z0u weigeren en des
noodsgereedstondom maatregelentenem en,ten

eindedeOnafhankeljkheidderburgersvanallen
kerkeljken dwang te handhaven. op eene
interpellatie van Herz gafhj voortsten antwoord (14 october 1871) in naam van het
geheele ministérie,dat de regêring allen,die
de onfeilbaarheid verwierpen,volgensde wetten des lands tegen het m isbruik van geeste-

ljk gezag z0u beschermen,- datzjhetregt
der ouders met betrekking t0t de opvoeding

een W etboek van Koophandel.Hj bleefin hunnerkinderenzouhandhavenendegeméenten

die betrekking, toen deze Commissie naar d:r Otld-R.Katholieken in hareregten erkenHamburg vertrok, om zich aldaar met de nen,- en datzj hetvaste besluithad gevervaardiging van een W etboek voor de Zee- nomen om zooweldeonafhankeljkheid van
vMrtbezigte houden.Zjnebetrekkingbragt den Staat als die van de Kerk in bescherhem met de beroemdste xegtsgeleerden van ming te nemen.Eene dergcljke verklaring
Duitschlandin aanraking.NadatdeCommissie gafhj den 27sten Januarj 1872,toendeKahare taak volbragthad,keerde r0n Zlfznaar mer van Afgevaardigden over eenige bezwaBejeren terug,en werd metron Sdfz
#krfbj ren van den Bisschop van Augsburg beraadhet ministérie van Justitie geplaatsttom de slaagde. In 1874 waagden de Ultramontanen
invoering van het algemeene Duitsehe Han- eene vruchtelooze poging Om hem te doen

delsregt in Bejeren voort,
e bereiden.Nu 1e- vallen,enin 1875joeghj hun grooten schrik
verdehjeeneuitgavevan deberaadslagingen aan door zjne openljke afkeuring van de
en besluiten van bovengemelde Commissie en Jezuïetische verkiezingsknoejerjen van den
maakte plannen t0thetschrjven van eenige bisschop van Regensburg.D00r devaste houwetenschappeljkewerken.Deuitvoeringhier- ding, welke hj tegenoverde middeneeuwsche
van werd echter verhinderd,doordien koning

aanm atiging der clericalen heeftaangenomen,

M aœ hem den lsten Januarj 1863benoemde heeft ron > fz zich aan het hoofd gesteld der
t0t zjn kabinetssecretaris.O0k na den dood Kerkeljke beweging.In de Jaren 1863 t0t
des Konings behield hj onder Lodewljk 11 1866 verscheen zjn:rcommentar zu den bair.
dat a'mbt en werd in 1866 chefvan het ge- Einfiihrungsgesetz fiir dasAllgemeinedeutsche
heim Kabinet.In het daarop volgende Jaar Handelsgesetzbuch''.

belastte higzich met de portefeuille van Jus- Lûtzen , eene kleine stad met omstreeks
titie en zocht aanstonds de burgerl/keregts- 3000 inwoners in hetdistrict Merseburg der
bedeeling te verbeteren.Voorts benoemde de Pruissische provinde Saksen,ismerkwaardig
Konin: hem in 1869 tevens t0tminister van door 2 veldslagen,diealdaargeleverd zjn,
Eeredienst en Openbaar Onderwjs, en ron één in den Dertigjarigen Oorlog en één in
> fz droeg in 1870 niet weinig bj t0tde denBevrjdingsoorlogtegenNapoleon.Deeerste
stichting van het Duitsche Keizerrtjk. De vielvoor op den 6den (16den)Novembex1632.
vraag, ofm en zich tegen de eischen der U 1- Na het opbreken van hetleger te Niirnberg

tramontaansche partj z0u verzetten gafaanlçiding t0t de vorming van een nieuw ministe
'rie (1871) onder voorzitterschap van graaf
Hegnenberg-l*œ, later door ron T//dfzdcAler
vervangen?waarbj ron & fz de portefeuille
van Eeredienst behield.Op zjn aandringen
werd op den Bondsdag en op denRjksdag
te Berljn in hetStrafwetboek de bepaling
opgenomen, dat geesteljken, die bj de be-

wasGwstaaf H.#o(/'naarBejeren,maar'
<cJlenstein naar Saksen getrokken, zoodat de
K oning zich gennopt vond den Keurvorstte<

hulp te snellen.Hj vereenigde zich bj ArnstadtmethertogBernhardrlzlSaksen-Woi-cr,
begafzich over Erfurt naarNaumburg en betrok hier een versthanst kamp. Aanstonds
rukte W allenstein hem t0tLiitzen te gemoet,
maar gevoelde zich hier veilig, omdatnaar

kleeding van hun ambt de xust in den Staat zjn oordeel de Koning bj het gevorderde
zochten te verstoren,strafbaaxzouden wezen. Jaargetjdein hetverscbanstkamp rustwilde

Daartoehieldhjopden Rjksdageenekrach- nemen, zoodat hj Pappenkelm naar Nedertigeredevoering (23 November 1811),waarin Saksen zond en zjne troepen inkwartierdete
hj aanwees, dat die bepaling noodzakeljk Liitzen. Naauweljks echter vernam Gmtaa.
f

was geworden door de houding van den Cle- 2#04
/3
,datPappenl
teim vertrokken was)toen
NB en door het dogma der Onfeilbaarheid! hj zich opmaakte om WallensteinMntegrjtezwjlhj tevensdeed uitkomen,dat hierbj pen en den 5den November des avonds in de
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nabjheid van Liitzen kwam.Hierdoor ver- Keizerljke ruitersafgemaaktwerd (zieonder
mst, trok W allenstein onverwjld zjn leger Gust@@f).Hertog Bcnltard had zich op den
bjeen en zond.renboden naar Pappenkeim linkervleugeljuistt0tden derden aanvalge-

met bevel om aanstonds terug te keeren. reed gemaakt, toen hetberigtvan den dood
Daarna verdeelde hj zjne krjgsmagt'zooda- desKoningszichdoordegelederenverspreidde.
nig,dat de regter vleugelonderHolk op het Oogenblikkeljkaanvaarddehjhetopperbevel
stadleIuiitzen steunde,terwjldelinkervleu- en reed van afdeeling t0tafdeeling om de Ontgel onder Gallas zich uitstrekte t0t aan de roerde soldaten te bemoedigen.In woedenden
slooten, die de vlakte dogrsneden.Het'front aanval over de slooten dringend,wierpen de
was naar den weg gekeerd,waar Wdlenstein Zweden den vjand overhoop,heroverden de
de uitgediepte slooten metmusketiersbezette. verl
oren batterj,alsmededie,welkezich bj
Daarachter stond het voetvolk in 4 groote den windmolen bevond, en wierpen zich op
afdeelingen,van welk ééne de vôôr- en eene den vierhoek.Reeds togen de Keizerljken
andere de achterhoede uitmaakte. Vöör het nahetverliesvan bjkansaldezwareruiterj
frdnt bevond zich eene batterj van 1 kanon- op de vlugt,toen PappenheLm md 4 frissche
nen, terYvjleene andere van 14 kanonnen op regimenten ruiters op het slagveld verscheen.
het hooggte punt, bj den windmolen van De regter vleugel derZweden moestwjken
Liitzen,wasgeplaatst.Deruiterjwasopbeide voor hun geweldigen aanval, - voorts het
vleugels verdeeld;tusschen de eskadronsvan centrum en eindeljk de linker vleugel.De
den regter vleugelder ruiters waren pelotons gewonnen batterjen Tverden Yveder veroverd
muskptiers geplaatst,en een vjfdevierhoek en de Zweden over de slooten terqggedronvan voetvolk stond in hetmidden.Het leger gen, waarbj de Gele brigade bjna geheel
d
er Z'ieden bestond uit 2achterelkaârye- vernietigd werd.Hier echter stuittede tweede
plsatste korpsafdeelingen. In elke afdeellng ZYveedsche legerafdeeling Onder bevel Van
bevonden zich 4 brigadesvoetvolk,en aan de Kni
pltausen den zegetogtderKeizerljketroe-

vleugels 12 regimenten ruiterj. De Koning pen.0?datzelfdeoogenblik werd Pappenlteim
was aanvoerder van den regter en hertog doodeljk gewond.Zjne ruiterj,daardoorin
Bernl
tard van den linker vleugel,terwjlhet verwarring gebragt, nam de vlugtcn sleepte
geschut vöôr het front was opgesteld. Z00 een gedeelte van den regtervleugelmede,en
stonden in den ochtend van 6 November de toen nu hertog Bernkard,debeideafdeelingen
beide legers tegenover elkander. Een digte vereenigend,opnieuw voorwaartsruktejw erden

nevelvertraagde den strjd,doch bjhet0p- naeen bloedigen strjd deslootep en dedaartrekken van dezèn tegen den middag gafde achter opgestelde batterj voordederdemaal
Koning het teeken t0t den aanval.De regter genomen.De vreeseljkeslag bleefintusschen
vleugelrukte voorwaartsnaardeslooten,maar onbeslist, en de invallende duisternis maakte
deinsdeterug voorhet vreeseljk vuur.Toen daaraan een einde.Geenederpartjenk0nzich
stelde de Koning zelfzich aan hethoofd der

op de zegepraal beroemen,doch W allensteinj

zjnen,en deKeizerljketroepen begonnente vermoedeljk voor de nadering der Saksers
wjken.Drie brigadestrokkenoverdeslooten, vreezend, verliet m et achterlating van het
veroverden de aldaar geplaatste batterj en geschut het slagveld en trok terug naar Leipw ierpen eerst den voorsten vierhoek,vervol- zig,vanwaarhj zich metzjnlegernaarB0gens den tweed.en achterwaarts.Toen kw am hemen begaf.Aan elke zjde telde men meer
de derde de wjkenden te hulp.D00r de ku- dan 9000 dooden.Hetljk van Gustaaf2#01
rassiers van Piceolomini aangegrepen en door werd ondereen hoop gesneuvelden geheeluitde grootebatterjbjLiitzenbestookt,moesten geschud gevonden,doordehoeven derpaarde Zweden metgrootverliesterugtrekken.In- den bjna onkenbaar gemaakt.Het lag In de
tusschen had de Koning hetgeschutderZwe- nabjheid van een grooten steenklomp, dien
den t0tééne batterj vereenigd en wasvervol- men later ter gedachtenis van dien Vorstin
d.
1e
837
di
n een
gensmet de ruiterj over de slooten gesneld. e
jere hiel
ge
deIn
nkte
kenisinboven
Oothi
scehnenstee
stjlg
eNu begonnen de Keizerljketroepenophunne zeren
pl
aat
st
.
beurttewjken;schrikenverwarringverspreidden zich over geheelhun linker vleugelende
De slag flc'
z2 M eL1813,00k weldievan
batterjder7kanonnenwerdopnieuw veroverd. Groszgörsehen genaamd,wasnadenRussischen
DesgeljkshadBernhardopdenanderenvleugel veldtogtvan 1812 de eerste belangrjkeontt0t tweemaal t0e een aanval gedaan? doch moeting vanhetvereenigdRussisch-pruissische
met minder goed gevolg. Zoodra de Koning legermetde krjgsmagtvan Napoleon.Reeds
het berigt. ontving,datzjn voetvolk begon tegen het einde van April trok deze doorhet
te wjken,liet hj hetvoortzetten derover- 'rhiiringerwoudenbereikteNaumburgden28sten
winning overaan generaalHorn en jldeaan van die maand.Tevensrukte de Onderkoning
het hoofd van het regiment Smaland naar de van Italië uit de omstreken van Magdeburg
bedreigde plaats.Vergezeld door slechts wei- voorwaartsen stond den 29stenbj Merseburg.
nige ruiters, onder welke zich hertog Frcpz Toen nu na de gevechten,bj Rippach door
t)
oo Lauenbwrg bevond,Joeg hj in den nevel de Fransche voorhoede aan generaal W inzinroekeloos vooruit, en w erd door een Keizer- gerode geleverd,waarbj Bessières sneuvelde,
ljken musketier eerst gewond door een schot de Franschen Liitzen in bezit nam en,bleek
in den arm ,en toen hj zich omkeerde,door allengsduideljkerdebedoelingvan Napoleon,
een tweede schot in den rug, waarna hj om tegen Leipzig op te trekkcn.Hetoprukmagteloos van het paard viel en door de kende Fransche leger telde 124000 en het
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Russisch-pruissische slechts 85000 man.Niet- moest. De Russischegardes en grenadiers en
tem innam en de Verbondene Mogendheden het
besluit,Napoleon aan tetasten.T0tdateinde
werd de geheele legermagt! die onder de bevelen stond van WittyensleIn,bj Pegauenbj
de overgangen overdeElsterbjeengetrokken.
Zd z0u zich ten zuiden van Liitzen ontwikkelen en de regter Qank van den vjandmet
krachtaangrjpen.Hetplan t0t den slag was

dnor von dcAcrsAorzf op meesterljke wjze

ontworpen,maar leed in de uitvoering schipbreuk op de onbekwaamheidder bevelhebbers.

Napoleon vermoedde niet eens de nabjheid

der Verbondene Mogendheden en liet den
Qden de hoofdafdeeling,gedektdoorhetkorps
van Ney, hetwelk regts afsloeg en eenigzins
achterbleef, op den weg naar Liitzen voort-

het korps van prinsEwgeninseozl Wûrtemberg
werden niet eens in het vuur gebragt,- de
kavallerie trok achterwaarts zonder iets te
ondernemen, en Mi
loradowitsj, diezich met
12000 man te Zeitz bevond,werd niet eens

opontboden.Daarenteqen zond Napoleon op

hetjuisteoogenblik zjnegardenaarhetslagveld, en deze ontrukte bj het invallen der
duisternisKaja aan de Pruissen.00k deaanval van den prins von Y '
:rfee erg op d6n
regter vleagelmislukte,terwjlzelfshet0prukken van Blûeltermet9eskadrons,waarbj
Napoleon bjna was gevangen genomen, t0t
geene gewenschte uitkomst leidde. Bj het
naderen van dennachtverlieten dekrjgsbenden van beidepartjen hetveld methetdoel

rukken.Het korps van KleLst,bj Lindenars om den volgenden morgen op nieuw tegen

stnxnde,werd door Lauriston metkrachtaau. elkanderop tetrekken.Inmiddelshaalde r iffgegrepen, en het kanongebulder versterkte gensteinzjn KeizerendezewederdenKoning
den Keizer in hetgevoelen,dathj deVer- van Pruissen over,om voor de overmagtvan
bondeneMogendheden achter Leipzigz0uaan- Napoleon en wegens hetverlies van Leipzig
trefen. Ney had de dorpen Groszgörschen, tertlg te trekken.De Verbondene MogendheRma
hna, Kaja en Kleingörsc.
hen,in een ver- den hadden omstreeks 10000 man,waaronder
e#:d4schoven vierhoek gelegen,metzjnetroepen 2000 Russen,verloren.De prins îmn .S'
bezet.Hier werd hj om 12 uur (6 uurlater Homburg was gesneuveld en von dcFzlrsAordf
dan %0n Scàlrlvryfbevolen had)aangetast, doodeljk gewond.Hetverliesaande zjdeder
en de slag nam een aanvang.Terstond w erd Franschen bedroeg 12000 man en 5 generaals;
Groszgörschen veroverd en tegen2uurmaakte doch door dezen slag waren zj Yiederona
men zich na een vreeseljk gevecht00k van meester van Saksen en van de Elbe.
de andere dorpen meester. Toen verscheen
Lûtzow .onderdezennaam vermeldenwj-:
Napoleon op hetslagveld,doorhetaanhotldend
Lndwi.q 2.
#t)/ Wlïkelm,vrjheernonDifzo?
m,
ianongebulderderwaartsgelokt.Hjhadreeds de aanvoerder van een naar hem genoemd

Mn Ney bevel qegeven,om zich t0telken vrjkorpsindenDuitschenonafhankeljkheidsprjsin zjne posltietehandhaven,en tevens oorlog.HjwerdgeborenindeMittelmarkden
aan de kolonnes, die xeeds 0p W Pg W aren 18denMei1782,tradin 1795in dienstbjhet
naar Leipzig, om terug te keeren.Alleen
Inuriston bleefstandhouden tegenover Kleist.
De Onderkoning werd naardenlinkervleugel,
de garde met de kavallexie van Latour * t
wbour.q a1s reserve naar Liitzen,en M armont,
die n0g verder achterw aarts was, naar den
regter vleugel gezonden. lertrand, die zich

eerstbj Rippach bevond,moest denvjandin

de Qank en in den rug bedxeigen.De geheele

slayorde was een meesterstuk. De voorste
divlsie van u
K armont bezette aanstonds StarBiedel,hetw elk door de Verbondene M ogend-

heden verwaarloosd was,en de vreeseljke
Btrjd om de 4 dorpen ontbrandde op nieaw.
D00r het vroeger oprukken van versche benden in de regter Qank zou men de Franschen
gedwongen hebben,de dorpen te ontruimen,
doch dit was nu te laat. York w erd in het
gevechtgewikkeld,Bliielter verscheen metde
reserve, en de Pruissische garde-brigade bestormde gemelde dorpen.Een aanvalder kavallerie,welke zich thansop den linkervletlge1 vereenigd bevond en 20000 mau steyker

eerstebataljon dergarde,wasweldra oëcier
en wognde,bj een regimentkurassievsovexgeplaatst,den oorl0g bj van 1806.Aan de

krjgsgevangenschaj ontsnapt,voegdehj zich

in 1807 bj het vrpkorpsvan Sekillen bragt
de kavallerie van dezen in orde.W eldra zyg
hj zich t0tritmeester bevorderd,en nam in
1808 a1s majoor zjn ontslag, hoewelhj in
1809 nog deelnam aan de togten van zgcAsll
t0t aan het gevecht bj Dodendûrf,waarhj
gewond werd.Eerstin 1811nam hj weder
dienstalsmajoorbj dekavallerieenontving
in 1813 verlot'om een vrjkorpsop terigten,
dat w eldra e6n aantal uitstekende m annen
telde.Hj voerde daaroverhetbevel,en onder
hem kommandeerdedemaloorronTe/erd#t
v.
l
H et korps was bestemd om in den rug van
den vjand den kleinen oûrlog tevoeren enin

Thiiringen,Hessen en W estfalen het volk in
opstand te brengen.Hetbestond reeds tegen
heteinde van M aart uit900 m an voetvolk en
260 ruiters, en breidde zieh allengs uitt0t
3000 m an voetvolk en 4 eskadrons kavallerie.
was dan de Fransche ruiterj,z0u 00k nu O0k was er eene afdeeling Tyrolerscherpn0g de zegepraalaan de Verbondene Mogend- schutters onder bevelvan Riedlen Ennemoser

heden bezorgd hebben,maarhj bleefachter. aan toegevoegd. Bj den aftogtvan hetleger
De kolonnes van den Onderkoning en de v01- na den slag bj Liitzen waseen gedeelte van
gende divisiën van M armont versehenen,en deJagerstevoetvanhetkorps,datinLeipzig
Napoleon, zich in de onmiddelljke nabjheid gelegen had, naar Silézië teruggetrokken.
van hetbeslissendpllntbevindend,beheerschte Daardoor werden Jahn, W6iJ en andere betv gescheiden,die,door
het woeste slaggewoel,terwjl W ittyenstein velhebbers van Lûtzo'
in zjne verlegenheid niet wist wathj doen Friesen en den metgeestdrit'tbezielden Körner
X.
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aangespoord,metde ruiterj overdeElbe en gedeelte van Java bezoeken. Op dlen tqgt
deb'aaletrokjterwjldeintànterieonderbevel verhief zich eene aanvankeljk kleine ongevan den majoor von TeferdtftvF bj de Elbe steldheid t0t eene hevige dysenteriejzoodat
bleef.De hoop om metde Russen Leipzig in zj op den 16den September 1852 overleed.
bezittenemen,werd door den wapenstilstand onderdennaam van Tl
tereseschreefzj:pBriefe
kerjdeld,en de Saksische ministervan 001
.- aus dem Sûden (1841):' - rMenschen und
l0g non Gerq
st
'pv zond hem een oëcier,om Gegenden(1845)'',- rparisunddieAlpenwelt
hem over de Elbe terug tegeleiden.Napoleon (1846):',- nEineReise nachW ien(1848)'')had echterbevelgegeven om departjgangers voortsderomans:rEin Tagebuch (1842)'',te vernietigen,zoodat het vrjkorpsvan von 5Falkenberg (1843)35, nLydia (1813)'',N é'fzo'lo,argeloosvoortrukkend,Oplastvange- rAm Theetisch (1844)'7,- 7W eltgljick(1845)'9,
neraalI'
ournier den 17den Junj bj Kitzep, - gHeinrichBukart(1846),,- pAlma(1848),,,
nietver van Leipzig, door den W iirtemberg- - en pNovellen (1849)''.
Bchen generaal Normann in de schemering
Luxem bourg (Ilet)isdenaam van een
nverrompeld en bjnageheelindepangehakt paleisteParjs,hetwelk in 1615op lastvan
werd.Naden wapenstilstandslotenzichechter
de overgeblevene manschappen wederaaneen,
en hetkorpsvan Tettenborn aan de BenedenElbe Tverd er onderbevelvan Ttalmoden aan
toegevoegd. Het korpB verwierflauweren in

Maria #di M edieiop de plaats van het door

haar aangekochte hôtel van den hertog de
Piney-Lwœembourg verrees, niet, zooals hier
en daarverm eld staat,naar hetvoorbeeldvan

het paleis Pitti te Florence, maar naar het

het gevecht aan de Göhrde (16September), mode
'1derin den renaissancetjdin Frankrjk
wM r von ZAfzp'
?
zl op nieuw zwaar gewond gebouwdekasteelen.Hetoorspronkeljk voorvàroqsqve:
werd, en in vele voorpostengevechten;doch komen, door den architectJaeques .lld.
hetk0n nietveelgoeds ten uitvoer brengen, aan dit paleis gegeven, is echter later door

omdat het bj voortduring gescheiden bleef. velebggebouwengewjzigd.M aria#eiMedici,
Eerstin December washetweder vereenigd, hertog Gaston rcl Orleans, de hertogin nan
trok toen met den Kroonprins van Pruissen M ont
pensier en de graaf ran Prorenee (later

tegen de Denen te velde, vervolgens onder Lodewj
;k X VIII) bewoonden achtervolgens
Helmenstreit naax de Rjn,en eindeljk naar dit kasteel:hetwelk tentjdederOmwenteFrankrjk,doch telaatom erdeelte nemen ling in eenegevangenisherschapen werd.H et
aan den strjd.Toen ron M fzp'
l
p,n0g naauwe- Directoire vestigde er den zetelvan het beljkshersteld,inMaart1814 in hetSilézische bew ind, en na den 18den Brumaire was het
leger te Châlonsaankwam ,zond Bliiehevhem korten tjd hetpaleisvan hetConsulaat.Gemet depêches aan den generaal 8t. Trleé'
f durende heteerste Keizerrjk vergaderden er
naar Rheims,doch op de terugreiswerd hj de leden van den Senaat, later de Pairs,en
d00r den Franschen landstorm gevangen ge- in 1848 hadden er onder het voorzitterschap
nomen.Na hetsluiten van den vredezag hj van LsnisBlanedestormachtigevergaderingen
zich bevorderd t0t luitenant-kolonelj en in plaats van hetcomité voor de werklieden.In
1815 verkreeg hj het kommando over een 1852 werd hetweder aan den Senaattoegeregim entulanen.In den slag van Ligny werd w ezen.In een gedeeltevan hetpaleisbevindt
bj een aanvalopeenFransch carréeenpaard zich thans eene m erkwaardige verzameling

onderhem doodgeschotenenhjzelfgevangen
genomen, maar de overwinning bj W aterloo
bezorgde hem de vrjheid.Laterklom hj op
tot generaal-maloor en overleed te Berljn den

van schilderjen en beeldhouwwerken van
levende meesters.Die stukken bljven er totdat 10 Jaar na den dood dervervaardigersde
kunstcritiek beslist heeft, of zj waardig zjn
5den D ecem ber 1834.
eeneplaatsteontvangen bj deoudemeesterTkerese flol Izli'tzo'ul geboren von tgfzllle, stukken van het Louvre. Aan de zuidzjde
eene Duitsche schrjtjter.Zj werd geboren te van het paleis heeft m en hetuitzigtop een
Stuttgart den 4den Julj 1804, woonde met fraajen,ruimen tuin metwaterenbeeldhouwhareoudersachtervolgensteBrunswjk,Cassel, werken,bevallige gazonsen schoonebloemen
Berljn,Dresden enHamburg (sedert1814)en en heesters,waartalrjkewandelaarsenvooral
trad in 1825 in het,huweljk met den Pruis- kinderen zich in de opene lucht verkwikken.
sischen gezantschapesecretaris en consul-gene- Luxem bourg (FrançoisHenride Mont-

raal von WccAcrccàf.Haar eenig kind u1tdit morency,hertog van),maarschal
k vanFrankhuweljk verloor zj reeds vroeg.Langer dan rjk en vermaard als veldheer onder Lode-

lpïjà XIF', werd geboren den 8sten Januarj
Q0 jaren Woonde zj bj afwisseling teHam- '
burg en te PeterBburg en vûlbragt voorts rei- 1628 en we1 nadat zjn vader,graafBoutezen,welke zich t0tin hetOostenuitstrekten. rïîld, wegens een duël was onthoofd.Zjne
Nadat zj in 1849 van haren echtgenootge- tante, de moeder van den grooten Condê,
scheiden was,trad zj weldra wederin het bragt hem aan het H0fen bestemde hem t0t
huweljk meteen harer bloedverwanten,de kameraad voor haren zoon, onder wien hj
Nederlandschekolonelnon Z'Rfzo'
ln.Metdezen in 1643 den slag bj Rocroi bjwoonde.In
kwam zj in Januarj 1850 teBatavia,ging den slag bj Lens in 1648 onderscheidde hj
in Mei naar Soerabaya, waar zj het leven zich zoozeer,dat Anna rczl Oostenrj;k hem
sehonk M n eene doehter, en ondernam ver- terstond t0t maréchal-de-camp benoemde.Gevolgens reizen in het binnenland.Reeds was durende de beweging der fronde hield hj
de tjd van hur terugkeer naarEuropa be- zich aan de zjde van Condé en streed verpaald, doch zj wilde vooraf het westeljk volgens onder Tvenne bj Rethel,waarhj
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gewond en gevangen genomen werd. Toen
oogz#/ in 1652 aan hethoot'
d van eenSpaansch

en denj29sten Junj 1693 nogmaalsen Op be-

in 1668 onder Condéals luitenant-generaalin

sedert1815 alsgroot-hertoqdom t0tdenDuit-

slissende wjze bj Neerwinden.Develdtogt
leger op nieuw te velde trok,schaardehtl eindigde daarna den 12den October door de
zich wederaan de zjdevan dienveldheeren verovering van Charleroi.In het volgende
werd in 1658doorT'
arennegevangengenomenj jaark0nhjindeNederlandennietveeldoen;
maar eerlang tegen den maarschalk d'Aumont hj werd in hetlegerziek,en overleed den
uitgewisseld.Na den Vrede van 1659 ontving 4den Januarj 1695.Hj bezateen zwak en
hj vergiFenisvanLodetvqk X1V entraddoor mismaakt ligchaam ,maar een schranderen en
tusschenkolstvan Condéinhethuweljkmet krachtigen geest.
deerfkenamevan hetHuistmœembo-g,wier
L'lxem burg, van ouds een zelfstandig
geslachtsnaam hj t0tden zjnen maakte.Ge- Duitsch gebied, eeuwen lang als graafschap
durende den veldtogtin Vlaanderen (1667) en later als hertogdom een bestanddeelvan
diende hj onder Twrennealsvrjwilliger,en hetDuitsoheKeizerrjk uitmakende,behoorde

de Franche Comté, welke hj hielp ver- schen Bond, maar w erd lngevolge het Lonoveren.In den volgenden 00rl0g in deNeder- densch Verdrag van 1839 tusschen België en
landen (1672) verkreeg Luœembourg, nadat de Nederlanden verdeeld,waarna de kleinste
de K oning het leger verlaten had, het0p- helft a1s groothertogdom , thans met ruim

perbevel,maar hj kon er nietsvan belang 205000 inwoners op bjna 47 L geogr.mjl,
ondernemen,om datde Nederlandershet land vereenigd bleefmet den Duitschen Bond,totonder waterhaddengezet.Eerstden 27stenDe- datdezein 1866ontbondenwerd.Zjneevencembervolbragthj met8000mandenberuch- zo0 genoemde hoofdstad was vroeger eene

ten togt van Utrechtnaar W oerdenenZwam- Bondsvesting en Pruissen bad er hetbezetmerdam ,om die beide stedenmetplundering, tingsregt, doch de vesting is ontmanteld en
m oord, en brand te bezoeken.W egens inval- het hertogdom door het tractaat van Lon-

lenden dooikeerdehjweldranaarUtrechtover den van 11 Mei1867 onzjdigverklaard.Aan
jsterug.Inden veldtogtvan 1674 voerde hj dewesteljke grensvan Duitschlandgelegen,
onder Condé het bevelover den regter vleu- vormt het groothertogdom een noordwaarts
gel van het leger in Vlaanderen en nam den puntiguitloopendendriehoek,om slotendoorhet
llden Augustus deel aan den slag bj Senef. Fransche Moezeldepartement, de Pruissische

Na den dood van Twrenne zag hj zich in Rjnprovinde en Belgiseh Luxemburg.Twee

1672 tot m aarschalk benoemd en belastmet derdedeelen van hetgeheel,hetzoogenaam de
het opperbevel over een gedeelte van het le- Gutland,behooren t0t de hoogvlakte van Loger. Nadat hj den llden September 1676 de tharingen en vormen een vrtlchtbaar graanverovering van Philipsburg doûr Karel 'tlczz land,terwjlde breede,vruchtbaredalen geLotharingen niet had kunnen beletten, ver- schikte gelegenheid geven voorveeteelten de

woesttehj,om deKeizerljkenuitdeFranche aanzienljkebosschen een overvloed van hout
Comté te weren, de Breisgau op eene 0n- opleveren. Aan de Moezel, vooralop haren
menscheljke wjze,en noodzaakte den Her- linker oever ttlssehen Sehingen en W asserbilt0g van W iirtemberg,voorhem de stad Möm- lig,wordtveelwjn verbguwd.Hetnoordeljk
pelgard (Montbéliard) te ontruimen, welke derde deel, de Oesling, behoort t0tde Arhj daarna aan plundering ter prooigaf.In dennen,wier hoogste toppen er zich t0teene
den veldtogtvan 1677 versloeg hj den llden hoogte van 600 Ned.elverhefen;dâârhoudt
April den prins ran Orc47'
d bj Mont-cassel, m en zich vooral bezig met de schapen-en
veroverde den zosten st.Omeren dwong den
Prins den 14den Augustus de belegering van
Charleroi op te breken. Na den Vrede van

zwjnenteelten methetaankweeken van akkermaalshout.In den bodem vindtm en ereen

overvloed van jzerertsen bouwsteen,terwjl
Njmegen zocht Louvois hem door een se,
hier 4 spoorwegen met vele zjtakken de gemeenongeloofeljk middelten val te brengen. Hj schap onderhouden met Frankrjk,België en
w ist zich eene overeenkomstte verschaFen, Duitsehland. De handel ontwikkelt er zich
door den maarschalk meteen houtkooper ge- trouwens metkracht.De njverheid levert er
sloten en veranderde ditdocumentin eenver- voorqljzer en jzeren voorwerpen;- vûorts
bond m et den Duivel.Lnzeptbonrg :verd dien- uitmuntend lçder, laken, handschoenen,lintengevolge vôör de Chanabre Ardente gedaagd nen,papier,aardewerk enz.De inwonerszjn
en onder anderçn bescht
lldigd van pûringen bjna allen van Germaanschen stam en beljom zjne vrolzw en den maarschalk Crequite ders der R.Katholieke godsdienst.De volksvergiftigen.Zjnevrienden drongen erop aan, t= lisDuitsch?maarindeaanzienljkekrindathij zich buiten 'slandsz0u begeven,doch Fen Fransch.De Oëciélestukken worden er
demaarschalkging,bewustvanzjneonschuld, ln beide talen uitgevaardigd.V00rde ontwikgewillig naar de Bastille,waar men hem in keling des volks isin den laatsten tjd veçl

een donkeren kerker w ierp.Eerstna14m aan- gedaan. Men heeft er in de hoofdstad een
den Nierd hi
j in 1680 vrjgesproken, doch athenaeum m et eene philosophische faculteit,
naar zjne goederen verbannen, en PaS in voorts eene ambachts- en eene teekenschool.
1690 ontving hj weder het opperbevel in Na 1815 werd hetland alseeneNederlandsche
Vlaanderen.Hj sloeg den lstenJulj1690den provincie beschouwd,maarsedert1841vormt
vorst ran W aldeck bj Fleurus,- den 4den het een zeltbtandigen Staat meteene aigene
Augustus 1692 koning Willem III van Enge- grondw et en een eigen bestuur.H et is verlandydienmenoverrompelde,bjSteenkerken, deeld in de stad Luxembtlrg en 4 districten
16*

244

LUXEMBURG.

(Luxemburg, Diekirch, Grevenmacher en
Mersch) en in 126 qemeenten. Deregéringsvorm is er constltutioneel-monarchtlal. De
grondwet van 9 Jlllj 1848 werd erin 1856
en in 1868 herzien en eene wet van 1 December 1860,gewjzigd den 30stecNovember
1868,regelter de verkieziuyen voorde vertegenwoordiging. De kroon lserfeljk in het
Huis yan Nasnan volgens hetverdrag van 30
Junj 1783 en het Weener '
rractaat van 9
Junj 1815. Diensvolgens regeert in Luxemburg de manneljkè ljn van het Iluis van
Oranje-Nassatb, 00k in het bezit van den
Nederlandschen troon,enwordtbjuitsterven
opgevolgd doordeljn W alram,diet0t1866

W alram J.
IJ,hertog van Limburgen markies
van Arlon, met de bepaling,dathare nako-

melingen hetgraafschap Luxemburgafgescheiden van Limburg zouden bezitten.Zbodoende
werd haar zoon H endrik V de Blondestichter

van hetHuisLllxenburg-luimburg?terwjlde
nakom elingen van W alram uithet eerste huweljk heerschappj voerden over Limburg,
totdat dit laatstb in 1288 ten gevolgevan den
slag van W oeriugen aan Brabant ten deel

viel.Een l
tleinzoon vanHendrik Fr,nameljk

Hendrik VIL,werd in 1309 als Duitsch keizer te Aken gekroond en hragt door hethu-

weljk van zjn zoon Johann metElizabetlt,
eene dochter van W enceslans, koning van

het hertogdom Nassaw bezat.De uitvoerende
magt berust in de handen van den KoningGroothertog, doch ter vaststelling van elke
wet is de toestemming noodig va'
n de Verga-

Bohemen, in 1311 dit koningrjk aan zjn

dering der Standen.Dezd bestaatuit41 afkevaardigden,dieregtstreeksvoorden tjd van
6Jarenwordengekozen.Kiezersenverkozenen
moeten Luxemburgers,25Jarenoudo,inwoners

(1346). Zjn oudste zoon Karel,ln 1346 t0t
Roomsch Koningen eenjaarlatert0tDuitsch

Keirer gekroond, verhief in 1354 het graafschap Luxemburg t0teen hertogdom ,hetwelk

en Q raadsheeren. Voorts heeft m en er een

W enzel, koning van Bohemen, die in 1378

Huisen overleed in Italië in 1313.Johann de
-DDz
lJ:, koning van Bohemen en graafvan

Luxemburg,slleuveldein den slaq bj Crecy

van het Groothertogdom en in hetbezit van 10Jaardaarnamethetgraafschap Chinyveralle burgerljke en staatkt
lndige regten zjn. eenigd werd,en schonk hetzjn halfbroeder
W enceslans. Daar deze geene nakomelingen
Daarenboven moetde kiezerJaarljks30francs '
aan directe belastingen Opbrengen.Deregéring achterliet,schonk hj bj uiterstewilsbeschikbestaat er uit een voorzitter, 3 directeuren king in 1383 het hertogdom aan zjn neef

staatsraad, een hooggeregtshof enz., terwjl t0t Keizer gekozen werd. Deze 4af het
zich te 'sGravenhage een secretariaat voor t0tonderpandvooreentoegezeydenbrul
dschat
Luxemburgsche aangelegenheden bavindt.De van 120000 gulden aan zjnenlchtE loabetlt,
Koning doethetlandregéren doorzjn broe- eene dochter van Joltann,hertog non GlrRfz.
der, prins Hendrik #e Nederlanden.00k be- DezeEloabetltnu hadineerstehuweljkheràntonie '
ptrs Bourgondië en in tweede hustaat er eene Luxemburgsche orde,nameljk t0g .
die van de Eikenkroon.
weljk graafJan nan Holland t0techtgenoot.
De Belgisehe 'rpripcie Luxembllrg telt op

De Luxemburgersechter kwamen in opstand

egen de nieuwe regenten en kozen W ilhelm
bjna801/4deo geogr.mj1ruim 208000inwo- tTf
.f, markgraafvan Meiszen,tothertog.Om
ners.Hare hoofstad is Arloil.Zj is nagenoeg
geheelbedektm etdeArdennen,zoodatslechts zich uit deze verw ikkeling te redden,stond
Q5O/Ovan deoppervlaktevoordengraanbouw E lizabetk in 1443 alhare regten op het her-

geschiktis;in het overig gedeelte vindtmen
heidevelden en bosschen,die intusschen eene
geschikte gelegenheid voor de veeteelt aanbieden.
Het aloude, onverdeelde Luxem burg ontleende zjn naam aan hetotlde kasteelLiit-

zelburg (Ludliburgum), hetwelk aanleiding

togdom af aan Philips de Gpe#d,hertog van
Bourgondiëj die hertog W élhelm ZTf verdreef

en van dczen in 1462 voor 120000 Qorjnen

alleregtenenaansprakenopLuxem burgkocht.
Zöö werd hethertogdom in 1444 een gedeelte
van het hertogdom Bourgondië,hetwelk zich
over de Nederlanden uitstrekte.Door hethu-

gaf tot de stichting der tegenw oordige stad. weljk van Maria mt
zs lourgondië metJM%H-

GraafSlenfried rlAzdeArdennenverkreeg het
door omwlsseling van den abt WokerteTrier
en voegde het bj zjne overige uitgebreide
bezittingen.T0tzjne nakomelingen behoorde

milittan rls Oostenru'k vervielLuxemburg in
1477 aan het Huis H absbnruq-Opdfdarï/k,en
toen later de kleinzoon van M aœimiliaan,nameljk KarelTzr,in 1555 deNederlanden aan
Hermann,graaf''
on SJ!> en gekozen in 1081 zjnzoonPhil'
ès11afstond,behoordeLuxemt0t tegenkoning van keizer K endrik TK M et burg wel is waar tot de Spaansche monarKoenraad 11,achtste graaf van Luxemburg, chie, maar bleef als deel derBourgondische
atierf in 1136 datgeslachtin demanneljke lallden bj het DuitscheRjk.Bj den Vrede

1jn uit,en hetgraafscbap kwam in hetbezit derPyreneeën (1659)moestechterSpanjeeen
der nakomelingen van Ermesinde,eenedochter klein gedeeltevan Luxemburg aan Frankrjk
V8n Koenraad I en gehuwd m et graaf t10Jf- af
staan,enbjden Vredevan Utrechtverviel

Namen. Ilaar zoon, H endrik IV Luxemburg, met uitzondering van dat geM
ed
de P11& , werd nu graaf van Luxenburg- deelte, weder aan het Huis Habsbnrq. Het
.

u

Namen.Bj zjn dood (1196)kwam hetgraaf- behoorde t0t de Oostenrjksche Nederlanden,
Bchap Namen in handen van Boudewl
jn J'FV totdat het in 1795 door Frankrtjk veroverd
van Henegouwen, terwjl het graafschap en in 1797 bj den Vrede van Campo-Formio
Luxemburg aan Ermesindet éénige dochter aandatrjkafgestaanwerd.TjdensdeFransche
van Hendrik TL werd toegekend.Ermesinde heerschappj vormdeLuxemburg hetdeparteets.
trad in het huweljk met den weduwnaar mentFor-
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D00r hd Congrès te W eenen werdLuxemburg a!s een Staat van den Duitschen Bon;
onder den titel van Groothertogdom toegewezen aan Willem I, koning der Nederlanden,alsschadeloosstelling voorhetverliesvan

burg.Ditprikkelde de eigenliefde derLuxemburgers en maakte van 1866 t0t1870 Europa
bevreesd vpor hetuitbarsten van een 00r10g.
Intussehen ishetGroothertogdom toegetreden

1839 werd voorts de zelfstandigheid van het
Groothertogdom vastgesteld,hetwelkmetLimburg een deel van den Dtlitschen Bon(1z0u
uitmaken. Hierdoor werd den Koning-Groothertog de verpligting Opgelegd, om aan het
land een vertegenwoordigenden regêringsvorm
te geven. W illem Jf, koning der Nederlanden,voldeed daaraan in 1841.Toen devolksbewegingen van 1848 zich o0k t0t Luxem burg tlitstrekten,riep de Koning-Groothertog

Lotharingen nog meer behoefte geworden
votlr Luxemburg om zich aan Dtlitschland

t0t het Dtlitsche Tolverbond,en zjn uitvoer
Nassau. Bj den Belgischen opstandsc,
haarde van jzererts,leder en eikenschors strekt zich
geheelLuxemburg,metuitzondering derBonds- btjnageheeluitnaardezjdevanDuitschland.
vesting, zich aan de zjde der revolutie.In lletisdaarenbovennadeinljvingvanDuitschaan te sluiten,terwjl00kdeexploitatiezjner

spnorwegen m et die der spoorwegen van
Elzas-tzotharingen onderhetzelfde beheervereimigd is.D aarbil
-isbepaald,datzi
jniett0t
transport Van troepen en ogrlogsmateriëel
mogen gebezigd Yiorden.

De hoo
fdstad .
fa'
l
ve-àlr.
ç,eene voormalige
Bondsvesting, ligt gedeelteljk op een steil
den Landdag bjeen,dieeenevrjzinnigecon- rotsgevaarte en gedeelteljk in eene laagte,
stitutie ontwierp,welke den 9den Julj te waar de Alzette doorheen krûnkelt.Men ver'sGravenhage bekraohtigd en den lodenJulj deelt haar in de Bovenstad en in deBenedenbezworen werd. Zgodra echter W illem 11 steden Pf
afenthal1Gxund en Klausen.ZjiB
Opgevolgd werd door Willem fff, weir rde
deze den eed Op die constitutieafteleggenen

de zetelder regéring van hetGroothertogdom
cn telt, btliten de bezetting,ongeveer 16000
benoemde in 1850 zjn broodert0tstadhot
l- inwoners. T0t de merkwaardigste gebouwen
der in het Groothertogdom.Sedertdien tjd behooren er het raadhuisen de Lieve Vrou-

ontstond ereeneyestadigeworstelingtusschen wenkerk.De fraaje ligging der stad wordt
de Vertegenwoordlging en de Regêring.Deze nog indrukwekkender door 4 groot
sche vialaatste beweerde, datde constitutie revoluti- ducten,welkezicht0teeneaanzlenlijkehoogte
onaire beginselen bevatte,die met de w etge- boven de Benedensteden verhelen.In de da-

ving van den Duitschen Bond instrgdwaren, gen van den Duitschen Bond lagen er 4000
en sehroomde riet,den 29stenNovember1856
eene nieuwe grondw et aftokondigen,w aarin
het stelsel van êéne Kamer wel is waar behouden maar de werkzaamheid van deze
zeer beperkt werd. De aangelegenheden van
de drukpers, van de verkiezingen enz.werden eenvoudig door regéringsbesltliten vastgesteld.W é1gelukte het aan de oppositie de

man Pruissen in garnizoen,en 0ok de komlnandant en de gouverneur der vesting werden dnor de Pruissische regêring benoemd.

Thans is zj daarvan bevrt
ld,terwjldevestingwerken in 1872 geslcopt zjn en debezetting tegenwoordig 500 man bedraagt. In

het qaar 1876 werd er het gedenkteeken ont-

hulb tûreerevan deoverledene gemalin van

wet van 15 Julj 1859 t0tstand te brengen, den Prins-stadhouder.
waarin de bepalingen Omtrent de drnkpers,
Luyken (Jan),A yeken ofA iken, 00n
deverkiezingen enz.gewtjzigd werden,maar uitstekend Nederlandsch graveur 0n dichter,

hiermede is de klooftusschen het volk en de geboren t,
e Amsterdam den 16den April 1649,
regéring n0g geenszinsgedempt.Nadatvoorts oefende zieh reeds vxoeg onder de leiding
in 1866 de D uitsche Bond verdwenen w as, van M aarten Zamqmolen in de schilderkunst,
w ekte het zelfstandige Ltlxem burg zeer de doch zjne schilderjen ztin hoogst zeldzaam .
aandacht der diplomaten.D e bekende afkeer Eerlang toch greep hj naarde graveernaald,
van het Hof te 's Gravenhage en van den en lmmerzeelgetuigt van hem :pIn deteekenPrins-stadhoudermetbetrekkingtotdenNoord- en etsktlnst bereikte hj eene hoûgte en verDuitschen Bond,de vreesder clerieale partj maardheld,die alleen het deelw ordtvan gevoor de liberale rlgting van den nieaw en nieën,welke,evenalshj,eeneigenoorspronStaatjde invloed van eene magtige Fransche keljken weg bewandelen.Ontelbaar,letterljk
spoorwegmaatschappj (die van den Ooster- ontelbaar, mag men hetgetalplaten heeten,

spoorweg) en de gebrekkigeontwikkelingvaù dat htJ naal
' zjne eigene teekeningen geëtst

het Luxemburgsche volk, -- dat alles ver- heeft.W antwelk eene aanmerkeljke menigte
eenigde zich Om er de Openbare metming men van deze verzameld hebbe, telkens
ongunstig te stemm en tegen Pruissen en later komt 0ns Tveder 00n boekje in handcn dat
tegen het DuitscheKeizerrjk.W ashetland 0ns n0g onbekend was en waarin mcn êihn of

reedsbjna doorverltoop aan Frankrjk Over- meerprentjesvan Lutkenaantreft.''Deknnstgegaan,tevensLedreigde de naderende 00r10g liefhebber Bayelaar, ln 1837 overleden,had
tussehen Duitsc.
hland en Frankri
jk dezelfstan- meer dan 4000prenten van hem en van zjn

digheid van het Groot-hertogdom.Immers al znon Opgespoord,en ran.der XellentoUtrecht
w erden de vestingwerken derhoofdstadallengs heeft er n0g 500 btjgevoegdj terwjl eene
xde verzameling bjeengebragt werd door
resloppt (doch zeerlangzaam),toch bleefde de
llgging des lands uit een krtlgskundig oog- Geiswelt nan der Netten.In weerwilvan dat
punt te gew igtig,dan datN apoleon III niet groote aantalzi
jndeprentenvanImykenmeestnaar eene gelegenheid z0u hebben uitgezien, almetzûrg bewerkt,en zjne groote Bjbelom zich in het bezit te stelien van Luxem - prenten en vooral de rplagen van Egypte'
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jekemeesterstukken. V00r lig voorkomen.Als speelgenootvan den Dauteekeningen worden phjn wi
st hj diens gunst inzonderhei; te

voorts h004e prjzen besteed.Zjn bevalligst winnen doorkraajen voor hem afterigten,
dichtwerk ls de: pDuitsche lier'', eene ver- die evenals valken Jagt maakten op muszameling van minnedichten in den trantvan schen.Toen Lodewi
;k den troon beklommen
ad,bleefImynesindenabjheiddesKonings,
Sooft en Jonektl
b.Wj weten voortsweinig h
meer van hem,dan dathj zieh in 1699 op omdat de Koningin-moeder en haar invloedde Bakkersloot buiten Haarlem vestigde en rjke gunsteling, de Florentjn Coneini,hem
den 5den April1712 te Amsterdam overleed. nietvoorgevaarljk hielden.InmiddelsonderBehalve de rDuitsche lier (1671 en laterl'' mjnde Luynes uiteerzuchtofwelligtop aand den
gafhj in het licht: lJezus en de zielenz. sporing van misnoegden beidergezag b'
(1678 en later,3 dln),- nspiegelvan het Koning en bragt het z00 ver, datLodewqk
menscheljk bedrtjf (met zjn zoon Casparns, besloot om zich t0t elkrn prjs,des noods
2dedruk 1719)''- rvbncken derliefdeenz. door moord, van Conein% te ontdoen.Deze,
(1687 en laterl'',- mBeschouwing derwereld t0t maarschalk d'Anere verheven, werd dan
0k den 14den April1617 bj zjne inhech(met100 platen,1708enz.)'',- rDeonwaar- 0
tenisneming doodgeschoten, en M aria #d$
dige wereld (met 50 platen,1710 enz.)'',-

DHetleerzaam huisraad,vertoond in 50 kun- Medoiaehterhetkerkerslotonmagtiggemaakt.
stige iguren enz.(1711 enz.)''
y- rDe bj- Imynes ontving de goederen van den verkorfdesgemoeds(1711enz.
)''
,- pDesmen- moorde en maakte zich meester van het roer

an Staat.W eldra trad hj in hethuweljk
schen begin,midden en eind (met51platen, v
1712 enz.)'',- rLofen Oordeelvan de wer- met eene dochter van den hertog de Montken der barmhartigheid (vôör1704)'
1, rze- Iczètzen zag zich benoemd t0t hertogen pair
deljke en stichteljke gezangen (1709enz.
l'', van Frankrjk. Dit wekte den wrevel der
-

aanzienljken,en dezeverbonden zichnumet

het N. V., vertoonende 118 kunstige ignren

van Frankrjk.Bjdebelegering van Montauban kwam echter zjne onbekwaamheid np
eene treurigewjze aan den dag,en hetwas
gelukkigdathjreedsden15denDeôember1G21

pBegi
nselen van Gods koningrjk in den
mensch (1690 enz.)'',- ruiterste willeeener
moeder enz. (1767)'', - sDeschriftuurljke
geschiedenissen en geljkenissen van het 0.
en N. Verbond (1712, 2 dln)''?- pschriftuurljke gescbiedenissen en geljkenissen van

enz.(1712)'' - rGeesteljkebrieven aan verBcheiden goede vrienden (1714enz.)'',- pverzamelingvaneeniqegeesteljkebrieven(1741)'',
- pGoddel
jke llefdevlammen van een boetvaardige, geheiligde, liefhebbende en aan

de naar Angersgevlugte Koningin-m oedert0t
den va1 des gunstelings Intusschen wistImynes dezen storm te doen bedaren en werd
zelfs in 1621 in den veldtogttegen de Protestanten connetable en vervolgen: kanselier

overleed,vôôrdatdeKoning n0gindegelegen-

heidwas,ztjnheersch-enhebzuchtigengunste-

haar zelfsstervendeziele (1691)'',- en ver- ling aan de woede van den adelen het volk
moedeljk n0g meer.W jders heeft hj voor prjste geven.
eene groote taeni
gte werken van zjne tt
ld- Honorl T/z/odtyrsc Paul JtU/FA d'Albrd ,
genooten platep geleverd, zooals 60 in een hertog de Alwle.s,een afstam meling van den

DGroote BjbelM, bj Mortiery 92 bj de voorgaande. Deze verdiensteltjke oudheidkenrTafereelen der Christenen'' van P .Langen- ner, geboren te Pargs den 15den December
dl
jk en C.zr.G ,Jamen begroothetaantal 1802, was na de Februarj-omwenteling lid
w erken,w aarin prenten van hem voorkomen van de Constituante en vervolgens van het
op 250 of260.T0t de voornaamste van deze W etgevendLichaam ,waarhjgewoonltlkmet
de meerderheid stemde.Intusschen werd hj
behooren:rGrootW aereldtooneel(1701)'',
Vervolg op Flavius Josephus'' van Basnage saeer bekend doorzjne smaakvollebeoefening

(1762,2 dln)'',- rrBloedig tooneelofmar- van kunst en wetenschap, alsmede door de
telaarsspiegel der Doopsgezinden'' van 'tun wjze, waarop hiJ zjn Jaarljksch inkomen
WrloçFzf (1685)'', - vele reisbeschrjvingen, van 1% mi
lliden francsbesteedde.Hj legde
storie des 0. en N.Testaments, zich nameljk t0e op demeestedoode en lemDe hi
verrpktmet meer dan 400afbeeldingen(1700, vende talen, op de scheikunde en metallur..
3 dln)'')- werken van Hof'
t, de Groot, gie, oefende zich in de schilderkunst en beBoœkorn, Montanws, Tdr.
s, Bor, Bnœtorf, àtuurde de herstelling van zjne kasteelen.
H iertoe behoortvooralzjn kasteelDampierre,
Goodwin,.rvpg/c. t?IIZ.

Luynes.Onderdezennaam vermeldenwj: waar hj kunstschatten en Oudheden verzaCharles d'z/rdf, hertog de .rfxyz?d.:, een melde. Hj schreef: pMétaponte (1836)'',- ,
gunsteling van den Franschen koning Lode- rDescri
ption dçquelquesvasespeints(1840)''.
l
'
zl
i/k XIII.Hj werd geboren den 5denApril - rEssai sur la numismatique des satrapies
'
1578 te Pont-st.-Esprit in het departement etde laPhénicie(1.
846,2d1n)''.Zjnekeurige
Gard.Zjn geslachtwasin 1415 uitFlorence verzameling van oudheden schonk hj in 1865
naar Frankrjk getrokken en heetteeigenljk aan de Groote Bibliotheek te Parjs,gafin
Alberti,maar verwierfdoo1'aankoop het bui- zjne laatste levenslaren de gedenkschriften in
tengoed Luynes of M aillé in hetvoormalige hetl
ichtvan zjn voorzaatCl
tarlesdeZf
ztle,
ç
Touraine, aan welks bezit de grafeljke titel (1860- 1865,17 dln),begafzich in hetnalaar
van
1867
naar
Rome
om
de
gewonde
Paus
everbonden was.Metzjn broeder zag hj zieh
a1s page geplaatst aan hetH ofvan K endrik ljke Boldaten te helpen verplegen,en overfF,wMr hj opzien baardedoorzjn beval- leed aldaar den l7den December 1867. N&
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zjn d00d verscheen nog:pvoyaged'exploration àla MerMorte(1871- 1875,dl1en2)''.
Luzac.Onderdezennaam vermeldenwj:
ElieZlzcc,eenverdiensteljkregtsgeleerde,
wiens grootvader bj de herroepingvan het
Ediet van NantesFrankrjk verlaten en zich
in Nederlandgevestigd had.Iljwerdgeboren

eene zorgvlzldige opvoeding,zag zich 0y 14-

deerde te Leiden in de regten en legde zich

Grieksche taalte Groningen en hetredoraat

tevens met jver toe op de wjsbegeerte,
waarna hj in genoemde académiestad boekdrukker werd en dit bedrjftotaan zjn dood
waarnam.Eerstin 1759verkreeghjdentitel

in de regten teLeiden aangeboden,maarhj

jarigen leeftjd bevorderd t0tdeacadémlsche

lessen en verwierfte Leiden in 1768 den titel
van dtztor in de regten op een:pspecimen
academicum exhibens observationes nonnullas

apologeticas pr0 jureconsultis romanisad l0cum Ciceronis pr0 Muraena XI- XfII''
.Kort

te Noordwjk den 19den October 1723, stq- daarna werd hem hethoogleeraarsambtin de

van doctor in de regten op een yspecimen

Jurisinauguralede modoprocedendlin causis
criminalibus'', doch betrad slechts zelden de

pleitzaal,terwjlhj des te meeradviezen en

w ees belde betrekkingen van de hand en vestigde zich a1s advocaatte'sGravenhage,waar

hj weldra met bezigheden overladen was.In
1772 vertrok hj weder naarLeiden,om er
zjll00m Etiennebehulpzaam tewezen bj het
redigéren der mlueidsche Courant'' 'tgeen hj
weldra geheelvoor zjne rekening nam.Die
eourantverkreeg door zjnekeurigeopstellen

memoriën opstelde. Aangevallen over de uitgave van plu'hom me machine''van Zg M et- zo0 grooten roem, dat keizer Leo
pold hem

frid,verdedigde hj zits
h in zjnebrochures: met een gouden eeregenningbegiftlgde,terXL'homme plt
ls que machine (1748)''en rEs- wjldePruissischeminlstersHertzbcrgenDohm
saisurla liberté de produire ses sentiments''. hem bewP-zen gaven van achting en de
In 1753 schxeet'hj zjnewjsgeexigeverhan- grondleggers der Amerikaansche Onafhankedeling: pLe bonheur ou nouveau système de l
jkheid, Washington, Je
ferson en Adamnj
Jurisprudence naturelle''en zjneyRetherches hem verzekerden van hunne sympathie. In
sur quelques principes desconnalssances hu- 1785 werd L'
tbzao benoemd t0thoogleeraar in
maines/'.Tweejaren laternam hjderedactie de Grieksche taal en letterkunde en in de
van de rNederlandsche Lettercourant''Opzich

Vaderlandsche historie aan de académie te

en leverde belangrjkeopstellen in tjdschriften. In 1765 verschenen zjne: pRémarques
philosophiques d'un anonyme sur l'espritdes
lois''1en kortdaarnazjne:rLettred'
un anonyme à M.J.J.Rousseau'',benevenszjne:

Leiden,en hj aanvaardde die betrekkingmet

des gensdeMTOIF (1772)''in hettjdschrift:
nAnnalesBelgiques(1172- 1776,15dln)'',rDe zueht van den heer raadpensionaris de
W itt t0t zjn vaderland en deszelfs vrjheid
uit zjne daden nagespooxd (1757)'',- pllet
oordeelover den raadpensionarisJan de W itt
enz.'', - pLa richesse de la Holl
ande (1778,
5 dln)'',in hetNederlandsch onderden titel
van: pllollands rjkdom (1780, 4 d1n; 2ds
druk 1801)''' - plteynierVryaardsopenhartige brieven (1781- 1784, 4 dln).,,- rDe
v
aderlandschestaatsbeschouwer(1784- 1790)'',
rBri
efoverhetgevaar,relegen in deverandering van de staatsregellng van een eenmaal gevestigd bestt
lur (1792)'', en rDe

hj verscheideneJaren van zjnewaardigheid
verstoken bleefen eerst in 1802 daarin werd
hersteld. Zjne courant, waaraan hj ruim
20 jaren op loFeljke wjze was werkzaam
geweest,werdyeschorsten in 1798 metvernietiging bedrelgd, zoodat hj in 1800 zich
daaraanOnttrok.Tnmiddelshieldhjzichbezig
met hetschrj/en van zjne ytzectiones Attleae'')na zjn dood in hetllc,
htverschenen.
Voorts gafhj een en anderuit,ontleend aan
de nalatenschap van den hoogleeraar Valekenaer, en kwam den lzdenJanuarj 1807 bj

eene redevoering: mDe eruditione altriee virtutis civilis, praesertim in civitate libera''.

Hj gaf voorts stukles uitmet aanmerkingen
op oude Griekschegeschriftenensprakbjde

XSeconde lettred'un anoùyme â M.J.J.Rot
ls- nederlegging van hetrectoraateene redevpeseaû, c'ontenant un exam en suivi d'un plan ring uit: rDe Socrate eive'' in hetNederd'édt
lcation (1767)':.Vooxtsschreet'hj (1767) landsch uitgegeven Onder den titel:psocrates
eene verhandeling overdevolmakingderzede- als burger beschouwd''.W egenszjnebekende
loer door de openbaring fgedruktonderdever- gevoelens wilde men hem in 1796 het onderhandelingen van hetStolpiaansch Legaat) - wjsin deVaderlandsche Historie ontnemen,
Brieven van PhilagathosenPhilalethesover, terwjlhj metdelessen in de Grieksche letterkunde z0u voortgaan,doch Izazac weigerde
de leer van het zedeljk gevoel(1771)'',
Les institutions du droit de la nature et een gedeelte van zjn post afte staan,zoodat

het springen van hetkruidschip te Leiden om

het leven.Van zjneoverigegeschriften vermelden wj nog:pExcercitationesacademicae
pligten derOverheden Ofvertoog Overde regt- etc. (1792)'' - pDe ostracismo (1793)'' vaardigheid (1778)'', naar het Fransch van nRedevoerinq ten betooge,datdegeleerdheid
M orea..Hj overleed in 1796 ennazjn dood devoedsterls der burgerdeugd,vooralin een
verBcheen n0g zjn werk:rDu droitnatuxel, v<jgemeenebest (1786,eenevertaling zjner
civilet politiqtle en forme d'entretiens(1802, Latknsche oratiel'' - en rlforte schetader
3 dlnl'')waaropeigenljk n0g 3anderedeelen Fransche omwenteling enz.(1800)''.
hadden moeten volgen.
Lodewjk O.:.
p:rO zlc,eenzoonvanEtienne
Jeqn Luzae, desgeljks een verdiensteljk O zccen eenverdiensteljkNederlandschregtsregtsgeleerde en de zoon van Jean Zlzcc(een gelèerde en staatsman.Hj werdgeboren te
halfbroeder van den voorgaande),geboren te Leiden den lsten Augustus 1786, ontving onLeiden den zdetlAugustus1746.llj ontving der de leiding van zjn 0om Valckenaereene

LUZAC- LUZERN.
uitmuntende opleiding, studeerde te Leiden In 1747 zaghjzichbenoemd
't0tgezantschapsen promoveerde aldaar in de regten op een: secretaris en in hetvolgen$deJaart0tgezant
rSpecimen Historico-luridicum inaugurale de te Parjs,terwjl hj bj zjn terugkeer in

Q.HortensiooratoreCiceronisaemulo''1waarop
hjzich naarParjsbegaf,waarhjt0tinden
aanvang van April1811 vertoefde.Na zjn
terugkeer wjdde hj zich eerstaan deregtspractjk en werd in 1828 lid van de arrondissementsregtbank te Leiden. In hetzelfde
Jaar zag hj zich doorde Staten van NoordHolland >fgevaardigd naar de Tweede Kamer
derStaten-Generaal,waarhjgedurendebjna
20Jaren t0tdeuitstekendstevertegenwoordi-

Sjanle (1750)t0tonderscheidenehoogewaardlgheden, onder anderen t0t hoofdopziener
van de m unt en t0t penningmeester van de

Koninkljke Bibliotheek weld aangesteld.De

minister d0n Josl de OJrrg7WJbezorgde hem
toegang t0t de académie ,De1 buen gl
lsto'',

waarhj zjnedichterljkebjdragenmetbjval
ten gehoore bragt.O0k stichttehj metdien
miuister de académie van San Fernando.De
Koning wilde hem met n0g hoogere waardig-

gers behoorde. In 1848 benoemde koning
W illem 11 hem t0t1id der Commissie,belast
met de herziening der Grondwet,en vervolgens t0tminister van Binnenlandsche Zaken.

heden bekleeden, toen hj den 19denMaart
1754 overleed.D00r zjne rpoetica (1737,2
dlnl''had hj grooten invloed op deverbetering der Spaansche dichtkunst.Voorts leverde
Hj aanvaarddedien postuitpligtbesef,doch hj vertalingen,navolgingen en gelegenheidsdegrootezorgen en moejeljkheden,daaraan verzen, welke zich door sierljkheid onderverbonden, bragten zjne gezondheid in ge- scheiden, alsmede in proza: rMemorias litevaar,zoodathj zjn ontslagmoestnemenals rariasdeParis(1751)''
.
ministçr en als vertegenw oordiger. Mreldra
Luzern ,een Zwitsersch canton, in het
echterhersteldezich ztlne gezondheid,en hj midden des lands gelegen en reeds in 1832
bleefals curator derLeidschehoogeschoolen toegctreden t0t het verbond der Drie V0WeBtn dergeltlkebetrekkingen jverig werkzaam, ten, telt op ruim 27 D geogr. mj1 ruim
terwgl hj zich tevensaan de studie wjdde. 132000 inwonel's (in 1870).Het land levert
Hj ontcjferde het handschriftvan deschier veel graan en ooften heefteene aanzienljke
onleesbare brieven van Oldenbarneveldt.door veeteelt, die zich in Entlibuch en elderst0t
de bemoejingvanhetUtrechtschOenootschap de Alpen uitstrekt.00k heeftmen er eenige
in het licht verschenen, en bezorgde eene belangrjke njverheidsondernemingen.De beuitgave der brieven van Jnk
stu.n A zt
dsl.:. In woners zjn Duitschers en behooren t0t de
1857 begafhj zich voordezesdemaalnaar R. Katholieke Kerk met uitzondering van
Parjs,en overleed den 18denFebruarj 1861. ruim 2600 Protestanten, die eerst in 1826

In 1843 benoemde Willem 11 hem t0tlid van vrjhei
d van godsdienstoefeninqverkregen.Luden Raad van State,doch N zccverkooslidte zern behoortt0t decantons,dlewatdestaats-

bljven van deTweedeKamer.Daarnawerd
hj staatsraad in buitengewonedienst.In1842
reeds werd hem de portefeuille van Justitie
aangeboden.00k washjlidvandeLeidsche

regelingbetreftherschapen (geregeneerd)zjn,

want hctontving in 1831een vertegenwoor-

digenden regéringsvorm , met uitslulting der
ochlocratie.Toen echterlater deultramontaanMaatschappj van Nederlandsche Letterkunde. sche parttler meer en meer de overhand verMen heeft van hem :ropinion émise dansla kreeg,ontving het,metbehoudderhoofdbepaséance des Etats-Généraux en comité général lingen van de voormaligeconstitutie,destaatsle 26 Septembre 1830 etc. (18B0)''
en regeling van 1 M ei1841,w elkedoorinvoering
XAanspraak bj deberaadslagingoverhetwets- van hetveto,door beperkingva'ndevertegen-

ontwerp in antwoord op de redevoering van

den Ministerenz.(1843)''.
Luzan (D0n Ignacio de),een Spaansch
dichter,geboren den 28stenMaart1702teSaragossa, waar zjn vader als gouverneurvan

woordiging der steden,dooreene schjnvrjheid der drukpers en dooreenzjdigebequnstiging dergeesteljkheideentheo-ochlocratlsch
karakter erlangtle.De inroeping derJezuïeten
in 1844 wikkelde het canton en geheelZwit-

Aragon gevestigdwas,werdreedsvroeg ouder- serland in eene reeksvan moejeljkheden en
l00s en doorden Successie-oorlog beroofdvan maakte Luzern t0thethoofd derSonderbundszjne goederen.Zjne grootmoeder te Barce- cantons. Na het eindigen van den Sonderlona nam hem op,waarnahj teMallorcaen bundsoorlog in 1847 en den val van het
Palermo studeerde en teCatania in 1727 doc- Jezuïetischgezind bestuur werd welis waar
t0r in de regten werd.Tevensgevoeldehj de staatsregeling van 1841 methaarvolksveto
zich Ongemeen aangetrokken door de beoefe- gehandhaafd, maar de wetgeving over de

ning der dichtkunst en dertalen.Nadathj
in 1729 zjn o0m doorden doodverlorenhad,
begaf hj zich naarNapels,t0tzjn broeder,
de graafvan N/zcp,gouverneurvan St.Elm0.
Deze zpnd hem 4Jaren daarna naarSpanle,
op opzigtte houden overzjne goederen,en
nu leefdehj in eenzaamheid te Monzon.0m
zich een onafhankelgk bestaarlte verschaffen,
ging hti vervolgens naar Madrid,waar zjne
talenten zeerwerden op prjsgesteld,zûodat
hj lid werd der Koninkljke Académie en
daarna lid der Académie voor Oeschiedenis

drt
lkpersvrjheid en het onderwjs herzien.
D00r genoemden oorlog had het canton zich

be
last met eene schuld van omstreeksQl/sde
millioen francs,doch om deze althansgedeelteljk fe delgen,werd een aan hetvolksveto
onderworpen voorstelt0tdeonverwjldeophef;ng van alde kloosters,waaronder zich o0k
het rjke klooster van St.Urbanusbevond,
aang% omen en ten uitvoer gelegd.ln 1863
en 1870 is er de grondwetherzien,en door
de vermeerdering van het aantal leden van
den GrootenRaad klom in delaatsteJarende

LUZERN-LYCIZ.
invloed der UltramontaanBche partj,zoodat
de vroeger verporloofde godsdienstoefeningen
der 0l
1d- R. Katholieken er verboden zjn,
terwjl de Pauseljke Nuntius llitgenoodigd
werd,zich in Luzern te vestigen.
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Arcadië. Hierwerdhj doorhetvolk erkend
en gehuldigd; doch Lyeaon bleeftwjfelvoeden, en om den hoogen gast te beproeven,

zette htl hem sptjzen voor, die vermengd
waren met menschenvleesch.Terstond wierp

De hoofdstad Van het canton desgeltlks de vertoornde Zens de tafel om ,verbrandde
N zerzlgenaamd en gelegen terplaatse,waar het paleis en veranderde Lycaon met zjne
de Reusz het Vierwaldstiitter Meer verlaat, goddelooze zonen in wolven of doodde hen
heeftwegensharetalrjke tuinen een grooten met een bliksemschicht.Slechtsêônderzonen,
omvang enteltongeveer15000inwoners.Ztj Nydimnsgeheeten,werd door Gaea gered,
Lycaonip, een landschap in Klein-Azië,
behoort met hare breede, goedgeplaveide
straten t0t de fraaiste steden van Zw itser- met Iconium a1s hoofdstad en in het oosten
land. De xivier verdeelt de stad in 2 011ge- door Cappadocië, in het noorden door Galaljke, dopr 3 bruggen (waaronder de oude tië, in het westen door Pisidië en in het
Kapôlbrug) verbondene deelen,T0tdemerk- zuiden door Isaurlë en Cilicië begrensfl,ontwaardigste gebouwen behooren er: de Hûf- ving dien naam van bovengemelden Koning.
ofStifts kerk,aan g
%t..
& o&.g@'
Lycèum noemde men eene aan Apollo
rgewàlden in
de 17de eeuw herbouwd,met 2 slanketorens Lykeios of Apoll
o de TI
G(##poddr qewjde
uit de 16de eeuw - de kerk derJezuïeten plaatsin denabjheid van Athene. D1e plek
van hetJaar 1667,- hetstadhuismetkun- wasvermaard wegenshareschaduwrlkelanen
stig snjwerk en eene reeks van portretten en heerljke tuinen en vooraldoorhetgym van burgemeesters,- eneen aanzieuljk tuig- nasium ,waarin Aristôtelesen na hem de Perihuis.Van de nieuw-aangelegde H0fkadeheeft pateticionderwlisgaven.Daarom bestempelden

men een heerljk uitzigt op hetMeeren de deRomeinen dergeljke inrigtingen vanonderAlpen. Vöör de W ëggispoort verheft er zich wjsmetden naam van lyce'a.In demiddende vermaarde Leeuw van Luzern, naar het eeuwen waren delycéascholen,waardewjamodél van Thorwaldsen in 1821 in een rots- begeerte Van Aristôtelen in scholastieke vorwand uitgehouwen,ter gedachtenisder Zwit- men geleerd werd.ln laterent,
jdnoemdemen
sersche gardes,die den loden Augustus 1792 alzoo inrigtingen van hooger Onderwjs,die
in de Ttlilerieën teParjssneuvelden,- een zich tusschen de gymnasiën en de academiën
reusachtige leeuw ,die stervend de leliën van bevonden.In W iirtemberg echter staan thanB

Frankrjk beschermt.De stad is gewoonlgk de lycla beneden de gymnasiën,terwjlin
het verbljf van den Pauseljken nuntiusin Baden de lycêa eene klassemeerhebben dan
Zwitserland.Men heeftervoorts een gymna- de gym nasiën.
Bium , een seminarium ,eene reaalschool,een
Lychpis,zieKoekoeksbloem.

instituut voor doofstommen enz.,- wjders Lyciè,hetzuideljkstelandschapvanKleineeneaanzienltlkeopenbareboekerjmet90000 Azië,in hetnoordrn ennoordoostengrenzend
deelen,een kabinet1oornatuurljkehistorie, aan Carië, Phryglët Pisidië en Pamphylië,

een archiefen eene verzameling van munten. en aan deanderezt
jden doordezeebesyoeld,
De njverheid bepaalt er zich hopfdzakeljk draagt onderscheidene rotsgevaarten, dle t0t
tot zjde-, katoen- en vlasspinnerg, en t0t hetTaurusgebergte behooren.zich terhoogte
het vervaardigen van handschoenen, lint, van 2500 Ned.elverheFen en zich in de gebalansen, jzeren voorwerpeu enz.O0k isde daante van voorgebergten t0t in zee uitstrekhandel er nietonbelangri
lk.De stad ligtaan ken.Daartusschen stroomen de rivieren Xanden Zwitsersehen eentraalspoorweg en is ook thus,Andriaeus,Arycandusen Limyrus door
met Ziirich en Zug door spoorwegen verbon- diepevallejenmettalrjkedwarsdalen,diedoor
den.In den zom erhouden velevreem delingen hunne vruehtbaarheid en bekoorljkheid onge-

te Luzern hun verbl/f.

meen afsteken btl de indrukwekkende verLuzerne9zie R'
apsklarer.
hevenheid der sneeuwkruinen en de eenvorLuzula,zie Bées.
migheid der in het noorden gelegene hoogLycaon , de zoon van Pelas-q'as en M eli- vlakte.Ditland,doordenatuurrjkbedeeld,
boea (de dochter van Oœqnustofvan Cyllene, werd eerst bewoond door Semitische stamwas koning van Arcadië en stichtervan Lyco- men,doch deze zjn reeds vroeg dooreen uit
sura en van de dienst'van Zews Zy-d
/ccelt
:.Bj het noorden derwaarts trekkend Indo-GerDlonysius vindt men een ouderen en jongeren m aanseh volk,datzich zelfTrem ilersnoemde,
Lycaon vermeld.Htjwasvadervan50zonen: maar door de Grieken Lyciërsgeheetenwerd,
en velen van deze hebben steden in Arcadiè gedeelteljk verdreven en gedeelteljk onderdoen verrjzen.De sage noemthem nu eeàs worpen.Aan dit volk hebbqn de Griekeneen

een vjand derGodenendanwederdeneerste, deelhunner godsdienstontleend,bjvoorbeeld
die beschaving bragtin Arcadië.VolgensPaw- de dienstvan Apollo,die met zjne moeder
dcsic:oFerdeht
JOp hetaltaarvan Zews(Ju- Leto(in hetLrelsch LadaofVrou'
t
h devoorpiter) een kind,maar werd toen doordien naamste godheld des lands was en in de
god in een wolf herschapen. Een en ander
gafvoorzeker aanleiding t0thetverhaal,dat
Oridius daarvan heeft medegedeeld. Volgens
dezen daalde Ze'
us,(lie van de verdorvenheid

hoofdstad Xanthus een vermaard heiligdom
en ecn orakelbezat.Daarentegen hebben 00k
de Lyciërs, met behoud van hunne nationaliteit en van hunne Indo-GermaanBche taal,

desmenschdomsgehûord had,inmonscheljke van welke wtlin n0g nietvolkomen ontcj-

gedaante op aarde neder en begafzich naar fcrde op:ohriften Qverbljfselen bezitten,zich
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niet weinig toegeeigend van deGrieksche be- roode of pagrBe bloemen en roode bessenj
gehaving en kunst.Hunne praalgraven,mee- vindt men als slingerplant in de hagen langs
rendeelsin delevende rotsuitgehouwen,wj- de Middellandsche Zee,- en L.dlrpzcdv-,
zen op de Ionische bouwkunst,en hun beeld- eene zeerdoornige slingerplant metopgaande,
houwwerk is van den geestder echtGriek- heen en weder gebogen takken,wigvormige
sche kunst doordrongen. Op staatkundig ge- bladeren, lichtroode bloemen en gele bessen,
bied heeft Lycië zelden eene m erkwaardige groeitdesgeljksinhetzuiden van 0nswereldrol vervuld. Nadat hetland,in weerwilvan deel.
eene heldhaftige tegenweer, (100r Harpngu ,
Lycklam a is de naam van een aanziende veldheer van Cyru&., overwonnen was, ljk Friesch geslacht,afstammendevan Lyekle
vormde het eene provincie van het groote Eebles, grietman van Schoterland,die in het

Perzische rtjk en werddoorPerzische,doch
eigenljk vrj onafhankeljke landvoogden bestuurd.Bj de Ontbinding van hetPerzische
rjk doorAleœander deGrootekwam heteerst
onder den schepterder P tolemaeussen en werd

begin der 16de eeuw leefde.Toen hjin1517
met andere aanzienljke Friezen t0t ridder
zou worden geslagen, wees hj het leengoed
(Opsterland en Ooststellingweë , hem door

keizer Karel F aangeboden, van de hand,

vervolgensingeljfdin hetSyrischerjk,totdat 0DA hetleenstelsel uit Friesland te weren en
hetdoor deRomeinen,nadatzj deoverwin- erdeingezetenendennaam van vrjeFriezen
ning hadden behaald Op A ntioelt'us de Groofdy te doen behouden. M et betrekking t0t den
aan de Rhodiërs werd toegewezen;m aar het ridderslag zeide hti:r'
rueght allinne makket
onafhankeljkheidsgevoeldesvolksdroeg met wiere adel (Deugd alleen geeftwaren adelweerzin hetJuk dlereilanders,enhetgelukte d0m)''. Zjne Stins Friesburg werd,daarhj
aan de Lyciërs na een dapperen tegenstand

t0t de R. Katholieke Kerk behoorde, t0t

hunne boejen teverbrjzelen en zelfsvan de tweemaaltoe,ten tjde derbeeldstormersverRomeinen de bekrachtiging hunner zelfstan- woest,waarna hj te W olvega deLyeklamadigheid te verwerven.Hunne 23 steden,van stins deed verrjzen.Vele leden van datgewelke Xanthus, Cadyanda, Tlos, Pinara,
Patara, Phellos, Antiphellos,Myra,Limyra
en Olympus de voornaamste waren, sloten
een verbond,aan welks hoofd zich een voorzitter met den naam van Lyeiareltes bevond.

slacht,hetwelk zieh vervolgensin eenoudsten

en Jongsten tak verdeelde,hebben dewaardip

heià van grietman bekleed.W j vermelden:
/cklc-thin 1637t0tgrietmanvanGaasHanso .r-?

t
erland gekozen;- Laeli'
usvan k cklczzll,in
1585 subsituut-grietman van W eststellingwerf

In dien tjd van zelfstandigheid ying Lycië enin1625grietmanvan HelumerOldephaert;vooruit in welvaart en bloei,en d1e vooruit-

gang,slechtsvoorkorten tjdbelemmerddoor Rineo .fz-t/ckltzvlc,in 1626 grietman va'n W estden aanvalvan Brut'
u.
% op onderscheideneste- stellingwerfen wonende Op Lzcklama-stinste

den van Lycië (41 vöör Chr.), duurdet0t W olvega;- EyseM cklama#N'
qeholt,grietaan de regéring van keizer Clawdius,die we- man van O0st-en W eststellingwel'f,- Agge
gens de inw endige verdeeldheden der Lyciërs

Zy-fckl
lzz
âl à .
Fgl.
plf,in 1637substituut-grlet-

een einde maakte aan hunne onafhankeljk- man van Weststellingwerf;- Alg%stinms& qeholt,in 1693 grietman van Opheid. Zp herkregen deze onder Nero,maar cklama # N'
verloren ze wederom onder Vespasianus, die sterland en ontw erper van het kanaal van
g
Lycië met Pamphilië t0t een Romeinsch win- Gorredjk naar Appelscha; - Augwstinn.
jel
tolt,in 1762 grietman van
gewestvereenigde.In onzen tjdishetschaars Lycklama # Nl
bevolkte en gedeelteljk woeste landschap een Utingeradeel,in 1786 curator van de hoogebestanddeelvan hetTurksche rjk.Mpn heeft schoolteFraneker,en overledenteOldeboorn
er in hetbinnenland meerendeels M ohamme- i
n 1789;- BartholdnsLycklama ê Nî
jeltoltj
danen sn aan de kustmeerendeels Grieken. in 1698 grietman van Ooststellingwerf; Lyclum L.isdenaam van een plantenge- Daniè'
ldeBlocq Lycklama# Nl
jekolt,in 1731
Tyyslacht uit de familie der Solaneën. Het on- grietman van Ooststellingwerf; - Eyse .
derscheidt zich door een klokvormigen, 5- cklama # Njieholt,in 1624 grietman van Oosttandigen kelk, eene trechtervorm ige,s-spletige bloemkroon, behaarde m eeldraden en
eene z-hokkige bes m et een dik,veelzadig
tusschenschot. Het omvat een aantaldoornachtige heesters met lange, neêrhangende
takkenenafwisselende,bundelvorm igebladeren

stellingwerfen in 1639 van W eststellingw erf;

-

Izlvi'
.ss'
?
x#H#'
?
:.
:Lycklama#Nl
jel
tolt,in1718

grietman vall Opsterland,in 1742 curator der
hoogeschool te Franeker, in 1748 lid der
Staten, in 1735 stichter der nieuwe Kerk te

Gorredjk en overleden in 17734- Imbbert
eklamœ # Ngeholt,grietman van Ooststelmet kleine bloemen in de oksels.ZiJgroeilen Ly
in de warm ere landen. L.J-//ZI- L.,in het lingwerf, in 1668 lid van Gedeputeerde Stat
e
n
t en overleden in 1697; - Regnerus Aynoorden van Afrika en in Valencia tevinden,
jekolt,in1741grietman vanLemheeftfraaje,donkerpaarsebloemenenronde, cklàma # Nl
geelachtige bessen,bjna z00 grootalsker- sterland, in 1742 van Utingeradeel,alsmede
sen.Te voren bereidde men uitde takken en

bladeren een geneeskrachtig extract, terwjl
men in Spanle deJonge bladeren en spruiten
als salade nuttigt.L.àlz
ràcrl- L.(Jasl
pinoideB Qaccidum M oenelè, met lange, nen
erbangende! lichtgrjze, eenigzins kantige, ge-

lid der Staten, overleden te Oldeboorn in

1756;- S'
afkidus Zpo
t
/ciowzl # Njjeholt,in
1639 grietman van Ooststellingwerf,alsmede
1id van Gedeputeerden,overleden in 1645;-

Tinco Lycklama #Nî
jeholt,qeboren in 1696,

grietman van Utingeradeel ln 1756 en overdoornde Kkken,lancetvormigebladeren,licht- leden in 1762; - Tineo Xlrfizllld Lycklama

LYCKLAMA.
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# Njkkolt,qeboren den 4den October1766, z4n verbljf te Genua, doorkruiste Opperin 1788 grletman van Ooststellingwerf, in ltalië en Zwitserland en begaf zich naar
1790 van Utingeradeel, doch in 1795 met Algierst Tunist Malta, Napels en Rome,

zjne ambtgenooten van die betrekkingbe- waarna hj naarAlgiersterugkeerde,om zieh
roofd, in 1805 1id van het departem entaal
bestuur van Friesland, in 1809 drost van
H eerenveen, in 1812 onderprefed van het
arrondissementHeerenveen,en na de herstel-

vertrouwd te maken met het Arabisch. Na
nogmaals in den zomerZwitserlandtehebben

bewonderd,reisdehj in den herfstvan 1864
in Spanje,toefdegeruimen tjd op heteiland

ling onzeronafhankeljkheid eerstlid van de Mjjorca envestigdezieh dendaaropvolgenden
Tweede Kamer derStaten-generaalen militie- wlnterte Parjs,om onderdeleiding vaneen
com missaris,daarna Lid van deEersteKam ey leermeester uit Syrië zgne oefeningen in de
en voorzitter der ridderschap van Friesland.

Arabische taal voort te zetten.1n het v00r-

Hj wasridder derOrde van den Nederlandschen Leeuw , werd in den adelstand opgenomen, en overleed in 1844. Afzonderljk
vermelden wj:
Man '
as Lyeklama # N'
,:AOIJ,een verdienj
steljk Nederlandsch regtsgeleerde.Deze,een
zoon van Mdne M ckles,stlbstituut.grietman
van W eststellingwerf)en van Hylek T:r'?zl1.gJ,
werd geboren omstreeks het Jaar 1570,stu-

jaarvan 1865trok hj overBerljnen Petersburg naar het oosten, en bleefdien winter
in Tiiis,waarhj dePerzischetaalleerde,den volgenden te Bagdad en den daaropvolgenden te Aleppo.Op den zden Junj 1868
qing hg te Jerusalem overt0tdeR.Katho-

kreeg er den titel van doctor in de regten,
vestigde zich in 1597 als advoeaatte Leeuw arden en w erd in 1602 van wege Friesland
afgevaardigd naar 'sGravenhage.In 1604werd

Syrië, bleef den daargpvolgenden winterte

w erd ln 1623 grietman van W eststelllngwerf.
Meermalen zag hj zich afgevaardigd naarde
vergadering der Staten-Generaal; voortsvertrok hj in 16:1 alsbuitengew oon gezantnaar
Denemarkent Ontving uit Venetië de ridderorde van St. M arcus,overleed den gden Augustus 1625 en werd te Nyeholtpadeteraarde
besteld.Hj sehreef:pDissertationesAcademi-

Oûsten bezig houdt, deze afwisselend m et
het beoefenen derm uziek, die aan hem 0nderscheidenecompositiën verschuldigdis.Eene
hoogst merkwaardige verzameling van oudheden, in 1869 te Beetsterzwaag aangelegd,
is derwaarts overgebragt. De K oning van
Perzië versierde hem met de ridderorde van

lleke Kerk,en keerde na eene afwezigheid

vaï
z 31/:jaar in Europa terug.Hj toefde er
eenigen tjd te Parjs en in de Pyreneeën,
deerde te Heidelberg en te èraneker,ver- doch ging in den herfstvan 1869 weder naar
Beyreutht bezocht in bet voorjaar van 1870
een gedeelte van Egypte,woonde gedurende

denFransch-Duitschen oorlogopzjnlandgoed
hj hoogleeraar in de regten teFranekeren Eysinga-huis te Beetsterzwaag. bleefdaarna
het volgende Jaar rector magnifcus.Intus- eenigen tjd te Parjs en vestigde zich verschen verwisselde htj in 1610 hetambtvan volgens op een door hem aangekochtlandgoed
hoogleeraar met dat van grietman van oost- te Cannesin hetzuiden van Frankrjk,wM r
stellinqwerf en curator der hoogeschool,en hj zich bj voortduring metstudiën over het

cae (1605)'
J
' - poratio funebris,memoriae
Raphaelis tp
'lingbyldicta (1608)'',- pMembranarum Libri VII (1624 en laterl'', =
fLiber singulaxisde)
Jurestudiosûrum (1609)'',
edis instltutione (1610)''
, - mDe
rDe her
ineunda rei aestimatione (1610)'',- g
,oratio
de professore Juris (1616)'',- rBenedlctorum
libri IV (1617)'')enz.O0k hanteerdehj de
Latjnschelier.
Tineo x
vlzrfisl,
s Lyeklama # Nl
jeholt,een
verdiensteljk Nederlandsc,
h reiziger en oudheidkundige. Hj werd geboren te Beetsterzwaag den 9den July 1837 en behoort,evena1s de voorgaande, tot den oudsten tak der
Lycklama's, w elke door koning W illem I in
tlen Nederlandschen adelstand werd opgeno-

den Leeuw en de Z0n,en hj is lid van de
Société Géoqraphique te Parjs. Van zjne
groote reis ln het Oosten heefthj eenebesehrjving geleverd in het hoogstbelangrjk

werk: pvoyage en Russie,at1Caucase et en
Perse, dans la Mésopotamie, le Kurdistan,
la Syrie et la Tnrquie,exécute'pendant 1eB

années1865,66,67et68(1872- 1875,4d1n)''.
De volgende personen, schoon een derge-

ljken naam voerende, behooren t0teen geheelanderen stam:
Albertqs Zycllc/
zzlc # Nl
jdAt
?!f,geboren te
Steenwjkerwold,in 1705,te Franekergeprom oveerd in deregten,secretaris van Hennaarderadeel,vervaardigervan een bundelgedich-

ten en van hetbltl
'spel: rHet Franeker studentenleven'',en overledenin1753;- Albertns
.
f
z
men.Nadat hj in de ouderljkewoning,in- sl
/clflvltz#Nl
jeltolt,geboren in 1756,in1806
zonderheid van zjnemoeder,eenezorgvuldige kolonel bj de infanterie,in 1809 brigadier
opvoeding had ontvangent bezûcht hj de en riddervan hetLegioen van Eerj- Jacob
hoogeschool te Utrecht (1854 tOt 1856) en .F-t
/DrJLyeklama # N'
qeltolt, die,In 1742te
daarna die te Groningen (1856 tot1860),legde W ommelsgeboren,inderegten enmedicjnen
zich vervolgens te Genève t0e op de Itali- studeerde,zich teIlsselstein vestigdeenaldaar
aansche taal,reisde gedurende den zom ervan balluw werd.Hj was een jverig patrioten

1861 in Duitschland,toefde den daarol?v0l- een voorstander der leus:rvrjheid, geljk-

genden winter te Florence, bezocht Mllaan, heid,broederschap'',zoodathj zjnekinderen
Venetië en Genua,bestudeerde deRomeinsche in rood baai kleedde en verlangde,dat men

oudheden vanArles,Nîmes,Avignon,oranye hen steeds bj den doopnaam aansprak,t'
erenz. en bragt den zomer van 1862 door m wjlhjzjne echtgenooterro'
um Zy.
ycklcelldeed
Zwitserland en te Londen.Daarnahield hj noemen. Hj!overleed in 1810, en 50jaren
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laterwerd op zgne rustplaats eene zerk geplaLatstmetz'
ljngeslachtswapen.
ycoperslcum ,zieIuifde-appel.
Lycophron ,een Grieksch taalkundigeen
treurspeldichter, omstreekshetJaar270 vöôr
Chr.te Chalcis in Euboea geboren, sleet het
grootste gedeeltezjnslevensaanhetHot'van
Ptolema-s TM!c#e(
,Av.
: te Alexandrië en
overleed aan eene wonde,hem toegebragtbj
een twist over de uitnemendheid der oude
dichters.Hj isdevervaardigervaneenmelo-

hj deephoren heeftingesteld.NadatImcurgun
aan de K oningen, den raad en de burgera
een plegtigen eed had doen a:eggen,datzj
gedurendezjneafwezigheid- zo0menwaande
eene ltortstondige- niets zouden veranderen
in de door hem ingevoerde wetten, verliet

hj de stad en keerde nietterug;men verhaalt, dat hj door zich alle voedselte onthouden vrjwillig een eindemaakteaan zjq
leven.Men meldtvoorts!dathj dooreenver-

drag metIphitus van Ells00k de Olylnplsche
drama in iamben, getiteld: pcassandra'' of spelen ingesteld ofvernieuwdheeft.Plstareltu
Alexandra'' waarin deze profetes den val gafeenelevensbeschrjvi
ng van ë clrgld.
s'an Tro.le en de lotgevallen der helden van
Lycurgus)eellaanzienljk Atheensch staatsden Trolaanschen 00rl0gvoorspelt.Uitgaven, man en redenaar.Hj wasdezoon vanA '
cpvergezeld van denGriekschen commentaarvan phron uit hetaloude geslacht der Eteobutaden
lsaak en Johannes 7zefzd,
s,zjn bezorgd door en aanschouwde lzet levenslicht te Athene

Potter (1697 en 1702), Sebastoni (1803), omstreekshetJaar390vöörChr.Nadathjzich
geoefend had onder de leiding van Islkraten
M ûller(1811,3 dln)en Bachmann (1830).
Lycopodiaceèn
' en Lycopodium ,zie en Plato,wjdde hj zich met alde kracht
van zjnvaderlandlievendgemoedaandedienst
Wolfsklaaul
faclttiganen Wol
jsklaauw.
Lycopm s,zie Kromkaln.
van den Staat en behoorde weldra t0t de

Lycopus,zie Wolfspoot.

merkwaardigste vertegenwoordigers der anti-

Lycurgus. Onder dezen naam vermelden Macedonischeqartj.NadenslagbjChaeronea

wj:
M ourg%.
n, de baroetde wetgever der
Spartanen, die, naar men wil, omstreeks
hetjaar 880 vösr Chr.heeftgeleefd,terwjl
zjn geheele persoon zoozeer in de nevelen
der sage is gehuld, dat men we1 eens betwjfelt, of hj t0t de geschiedenis behoort.
Volgens de meestalgemeene overlevering was
hj een zoon van koning Ennomosuithetge-

(330)zaghj zlch aan hetlloofdgeplaatstder
Atheensche Financiën, welke hj gedurende
12Jaren op eene uitstekende wjzebestutlrde.
11j bragt orde in de zaken en vermeerderde
den luister derstad.Hj deed bjv.doorden

het bewind geruimen tjd in handen alsvoogd
do
ts,maarwerd
ovo
er zz
jj
nneneef,koning Cltarilal
tegenstanders genoodzaaktj het
land te verlaten.Nadathj Creta,Klein-Azië

in het Lycéum en zorgdemetjvervoorde

glacht der Eurypontiden, had de teugels van

bûtlwmeester Philon in den Piraeuseen groot
tuighuis vool' de marine bouwen, voltooide

den schouwbtlrg, dien hj metbeelden versierde,en stichtte hetstadion voorde viering
der Panathenaea, - voorts een gymnasium

openbare feesten.0ok voor de regtbank hand-

haafde hj a1s redenaar den roem van een
regtvaardig en onomkoopbaar karakter. Hj

en Egypteteb
hc
a
rp
de jj
reuzgocehnt s
hdokkke
,eo
*
P*
*1n Zj
J
*11 overleed in 323 vöôr Chr.Van de 15 redevade
rland
verzoek van voeringen,welke men wrleer van hem bezat,
@*
'crcfdd wegens lanf
lZPn0 medebtlrgers en onder goedkeuring van is slechts ééne (tegen Let?

het orakelte Delqhi,aan zjnegeboortestad verraad) behouden gebleven en in het licht
eene grondwetj dle,onder bjvoeging van gezonden dogrBaiteren Rauppe(1834)endoor
eenigenieuwe bepalirgen,de oudegew oonten Matzner(1856).Fragmentenvan zjneOverige
bekrachtigde.Diegrondw etbestond uitspreu- redevoeringen zjn verzameld door Kieszlin.
q
ken,die van m ond t0t m ond werden overge- (1847).
leverd.Zj bevatte hoofdzakeljk,datdetwee
Lydië, een landschap aan de westkust
erfeljke Koningen door een raadvan 28ouden van Klein-Azië,hetwelk in hetzuiden m etde
(geronten) zouden worden ter zjde gestaan, Maeander aan Carië,inhetoostenaanPhrygië
en dat ieder Spartaan, die den 3olarigen en in hetnoorden aan Mysië grensde,droeg
ouderdom bereikt had, deel k0n nemen aan w eleer den naam van M aeonië,totdatde 00r-

de volksvergaderingen en aldaar metJa en spronkeljke bewoners,deTndo-Germaansche

neen stemmen overhetvaststellenvan wetten, Maeoniërs, door de Lydiërs, een Semietisch
en het kiezen van am btenaren,alsmede over volk, overwonnen werden.Hoewel het landoorlogenvrede.Bjhetregelenvandeopvoeding schap eenige bergketensdraagt,heefthetover
derJeugdige Spartanen eischtel1jbpvenalhet hetgeheeleen vruchtbaren bodem en leverde

haréen van hetligchaam,opdatzj krachtig weleer veel qoud,hetwelk uit de rivierde
zouden wezen in den 00r10g;daarom schreef Pactolnseh ultdemjnengewonnenwerd.De
hj degrootsteeenvoudigheidvoorinkleeding voornaamste steden waren,btlitende Ionische

enhuisraad,alsmedegemeenschappeljkemaal- volkplantingen aan dekust,Sardes,Magnesia,
tjden,waartlezwarteSpartaanschesoepden Thyatira, Apollonia en Philadelphia.De nehoofdschotel vormde. Om dc binnenlandsche velachtige volksgeschiedenis vermeldt er de
zeden en gewoonten zuiver te bewaren,ver- vorstenhuizen der Atyaden, Hlracliden en
bood hj zoowelhetreizen der Spartanen in M ermnaden, en onder dit laatste bereikte
hetbuitenland ais derbuitenlandersin Sparta. Lydië het toppunt van bloei.Toen regeerden
Onwaarschjnljk is het,dat hj den grond er achtervolgens Ggqes, Hlycffd: en Croesnn,
van Sparta geljkeljk onder alle Spartanen die Azië t0t aàn de Halys veroverde,maar
verdeeld heeft, en het is eene dwaling,dat later door Cyrus overwonnen werd.De Per-
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k ofte ongehoorde grouwelen van
zische beheerscilers zochten er zooveelmoge- duyvelsdrec'
1jk den krjgsmansgeestuitte dooven.Niet- Paepscheleeraersonzer eeuwe (1687,na zjh

temin bleef Lydië bloejen door handel et1 dood versehenenl'',- nsermonum convivalium
ibridu0(1643)''- Belgium gloriosum (1868)''
njverheid; vooralvervaardigde men erkost- l
Vrolickeuerendesdoodts(1640enlaterl'',
bare kleederen entapjten,en mengebruikte -- :'
en plletmeesterstuck van S.de Koninck

ergouden en zilveren munten.M enheeftthans

nntdekt.'' o0k vervaardigde hj Latjnsche,
n0g Lydische ?raalgravena1sgedenkteekenen Fr
ansche, Engelsehe en Nederlandsche geder kunstin dle dagen.
Lydius.onderdezen naam vermeldenwj: dichten,en overleed in 1679.
Balthasar.tt
ytfiy:,e0nvermaardgûdgeleerde,

Jokannes Iu
ydins, een volle neef van den

in 1577teUlmstadtin (
le Pfalz geboren.Hj voorgaande.llj werdgeborenteFrankt
brtin
studeerde te Leiden in de godgeleerdheid en

1579, studeerde te Leiden en te Amsterdam ,

wastevenseenjverigbeoefenaarvandeoude was achtervolgens predikanttoAarlanderveen
talen en van hare letterkunde.Hj knoopte en te Otldewater,en overleed alhier in 1643.
betrekking en briefwisseling aan metonder- Hj wordtgeroemd als een zeergeleerd man,
scheidene geleerde manllml en werd in den en hjheeftzie'
h bekend gemaaktdoordeuitaanvang derlideeellw predikantteDordrecht, gave van de volgende werken: nNic.de C1e-

had zitting in de Synode aldaar, oyende mangisogeraomnia (1613)' - nAnalectain

haar met eene Nederl
andsche leerrede ln de librum elusdem auctoris'' - pGlossarium 1a-

Groote Kerk,en behoordetotdejverigevervolgers der Remonstranten.IIj leverdeeen:
Catechetisch leerboekle''en was in 1619 lid
en sçriba van de Zuid-llollandsche Synode te
Leiden. 00k schreeflzj een paarLatjnsche
verhandelingen in (
10nEpistolicaeQt
lestiones''

tino-barbarum etc'
.(1613)'',- nNarratio his-

torica conciliorum omnium Ecclesiae Christianae Gabrielis Prateoli (1610)'' - pRob.
Barnesii et Balei vitae Pontiicum'' - en
D'
W esselii Gansetbrtii opera Omnia'-1 -- alsmedeeenigeprrractaetgens'en Handboecken''.
van Jokannes elzl B everwyek,
alsmede:
M artinus .
fz
#i'
lf,
:,een verdiensteljk godge,y
FrancisciMariiGripaldiParmensis Ongmas- leerde.Hj werd geboren te Liibeck in 1540,
ticon etc-'', - ràl. Terentii Varronis opera studeerde te Heidelberg, Franktort en AntOmnia'' - p'
W aldensia, id est conservatio werpen, werd in 1579 predikant te Amsterverae Ecclesiaeetc.(1616en1617,2dln)'',- dam , in 1582 voorzitter der Noord-en Zuideene vertaling der pllistûire des Vaudois et Hollandsche Synode, in 1585 hoogleeraar in
Albigeois'' van Jean Pa'
ulTerris, KEen de gof
lgeleerdheidteFraneker,nadathjeene
cortverhaelvan allemenschelyckeinzettingen dergeljke betrekking te Leiden van de hand
derRoomscheKerckeenz.(4dedrtlk 1610):',- gewezen had, hiold briefwisseling met be1Een christelycke verwonderingeChristophori roemde geleerden van zjn tjd,en overleed
scveriover de wonderlycke ghesichten,open- den zisten Junj t601.Hj schreef:pDe forbaringhenenverlichtinghenvan IgnatioLoyola midabili illa classe Hispanica contra Anglos

enz.(1610)'',- pGeestelick Bruylofts-bancket divinitus repressa,fracta,dissipata (1589 en
enz. (1648)''. rrrwee vertoogen Over den 1592)'''
!oratio panegyrica ad Frisiae
XII Sondag desCatechismi'', en ,,K0rtbe- Ordinescomitla annuahabentesetc.(1595),,,

0 Erasm o opposita calumniis
grip derChristlickeleere(1620)'*.00kmaakte Apologia pr
ipsunaArianismiaccusant(1689)'
hj Latjnsche verzen,en overleed den zosten e
o
r
u
m
,
q
u
i
9
Januarj 1629.Zjne groote boekerj werd in - poratiû of grondige verklaring over den
1630 verkoeht.
Jaeobu.g.fzoytfïld,eenzoonvanden voorgaande

124 Psalm enz.(1G19?nazjn doodgedrtlktl''
,
en eenige Latjnsc.
he gedichten.

- .

en desgeljks een bekwaam godgeleerde.Hj
Lyell (Charles),een uitstekend Engelsch
w erd geboren te D ordrecht en studeerde te geoloog en de zoon van den verdiensteljken
Leiden, waarna hj in 1633 predikant werd kruidkundige Cl
tarles M ell (t 1819),naar
te Bleskensgraafen in 1637 te Dordrecht.Zes w ien A. Brown een plantengeslacht met den
naam
Lye
l
l
i
a
bes
tem peld heeft,werd geboren
Jaren laterwerd hj predikantbj een gezantschap, hetw elk zich naar Engeland begaf. den 14den Novem ber 1797 te Kinnardy in
Hierbezochthtjverschillende hoogestsholenen Forfarshire en wçâde zich te Oxford aan de
knoopte betrekkingen aan met geleerde man- regtsgeleerdheid,terwjlhj zich tevens bezig
nen. Van zjne ges/hriten vermel
den wj: hield m et de natuurkundige wetenschappen,
*Florum sparsio ad histûriam passionis Jestl inzonderheid met de geologie.Na hetvolein-

Christi(1672 en later).,, rAgonistica sacra
etc.(1657)'',- rsyntagma sacrum deremilitari(1691)'',- pCoenadominicaLiteratortlm
(1619)'',- ,Hoflbntein ot
'hetlydenvanJezus
Christtls(1656)'',- pltoomscheUylenspiegel,

digen zjnerstudiën beoefendehj de pradjk

vers (1617 en laterl'', waarin zjne groote
kennisvan dekerkgeschiedenisen zjnbjtend
vernuftduideltjk uitkomen,- rDe AùtwerpBcheuylindoodsnoodenz.(1671)''- glletover-

donr Duitschland,Frankrjk en Italië,schxeef

derreqtsgeleerdheid,maarbepaaldezichweldra

uitslultend bj deaardkunde,vestigdezich te
Londen,werd ereen jveriglid van hetgeologisch genootschap en zag zich eindeljk in

getrbcken uyt verscheyden oude Roomsch-ca- 1831 benoemd t0t hoogleeraar in de geologie
tholycke Legendeboecken ende andere schry- aan King's Collège.Daarna deed hj reizen

opstellen in de r'rransactionsofthegeological
Society'' en in de rAnnales des sclenceBna-

turelles'', en zond toen zjne nprinciplei of

lyden van den Antwerpschenuyl'',- pLaatste geology (1830- 1833,3 dl
n;9dedruk 1853)''
QlyfselvoordenAntwerpsehen uyl'',- sLaatste ln het licht,welke groot opzien burden.Dq
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schrjver had zich t0ttaak gesteld,allever- nuten staan,dan stoltzj en scheidtzich in
anderingen van de oppervlakte der aarde uit een geleiachtigen,bleeken koek en een daarthans n0g werkzame oorzaken te verklaren. boven drjvend geelachtig vocht.Zj reageert
W é1kwamen Conybeke, Sedgwick en anderen alkalisch en onderscheidtzich van chyldoor
daartegen in verzet,m aar zj konden hem de geringer vetgehalte,alsmededoor eeneandere
verdienstenietontrooven,dathj een stelsel- verhouding van haar eiwiten vloeistof.
matig werk had geleverd.Voortsschreefhj: De lympltatisehe vaten vormen een eigen-

Elementsofyeol0gy(1439;6dedruk 1865)'5, aardig stelselvan buizen,bestemd om nieuwe

en volbragt ln 1841- 1842 eene reis naar

voedingsstoFen uit het darmkanaal naar het

Amerika, waar hj in devoornMmstesteden bloed te voeren,alsook om het bloedplasma,

derVereenigdeStaten voorlezingen hield over dat buiten de vaten getreden is en niet tot
geologie,zooalswjbeschrevenvindeninzjne: voeding der w eefsels dient, op te nem en en
Travels in North Americ'
a with geological naar de algemeene vochtmassa terug teleiden.

observations (1845, 2 d1n)''. Omtrent eene Daaxom zjn erin alledeelen,diebloedvaten

tweede reis (1845-1846) heeft hj een en bezitten,behalve in de hersenzeltbtandigheid,
ander medegedeeld in zjn boek:PA second het oog en het inwendig gehoorwerktuig.De
visit to the United States (1849,2 d1n;3de wortels derlymphatischevatenzjnmoejeljk
druk 1855)/'.In hetnajaarvan 1852begat'hj na te speuren, behalve in de darmvlokken.

zich nogmaals derwaarts,doch keerdeweldra Die vaten hebben, evenals de bloedvaten,
terug en werd 1id der cpmmissie,die op last 3 verschillende rokken,- êénvan epitheliumvan deBritscheRegéringdeopeningbjwoonde cellen, één van overlangsche vezels en één
van de Tentoonstelling te New-York in 1853. van overlangsche bindw eefselbundels.Delym Groote bel
anqstelling wekten voorts zjne: phatische vaten zjn voortsvoorzien van talGeological evldences ofthe antiquity ofman rjke klapvliezen.Zj hebben 00k voedende

(3dedruk11863)'',waarin hj deaanwezigheid
Van Overbl
jfselen van menschen aanweesin
aardlagen, die veel ouder waren dan 6000
Jaren.In 1864 werd hj verheventotbaronet.
G0k vermelden wj nog,dathjt0tafwisseling
van meer wetenschappeljken arbeid delierdichten van Dantein hetEngelsch heef
l ovep

vaten,terwjlmen er tot nu t0en0g geene
zenuwen in ontdektheeft.
De lymphatisehe Jplieezl worden door die

vaten gevormd,doordien dezezich in talrjke
fjnç takjes verdeelen, welke zich spoedig
w eo
er t0t grootere vaten vereenigen,die zich
naar de borstbuis spoeden.Degedaante dezer

gebragt.Hj overleed te Londen den 23sten klieren is meestaleirond,zoodatzj op b00nen geljken.De klieren komen vooronder
Februarj 1875.
Lymfjord isdenaam vaneenezeeëngte, de huid, waar men ze naar de plaats,waar
die het Kattegat met de Noordzee verbindt zj zich bevinden,hals-,lies-ot'oksqlklieren
en het noordeljk ge-deeltevan hetDeensche noemt,ofo0k welin deholten desligchaams.
sehiereiland Jutland.

nagenoeg hetgeheele zooals de darmscheils- en luchtgjpskliereu.
Zulk eena klier bestaatuittt
hylllgchaampjes

stiftAalborg - t0t een elland maakt.Zj is
22 geogr.mjllang enheefteeneoppervlakte
van 261/: D geogr.mjl.Zj heeftvelezjtakken en baajen, eilanden en landtongen en
over het geheeleene aanzienljke diepte,behalve aan hare monden, daar zj hier onge-

en elementairkorrels,bindw eefsel,bloedvaten
en lymphatische vaten.

Lynchwet tluynch law) noemt men in
Noord-Amerika devolkslustitie,volgenswelke
het volk eigenmagtig het vonnis uitspreekt
veer 2 Ned. el bedraagt,en n0g eene plek, en voltrekt over wezenljke of vermeende
waar zj ééneNed.elweinig te boven gaat. misdrjven, die door de regterljke magtniet
Ileze laatste kan men echter door het Lög- spoedig genoeg achterhaald of niet gestreng
Btörkanaalvermjden.Totde eilanden van de genoeg gestraft w orden. Voorbeelden van
Lymfjord behoort Mors met 16000 inwoners zoodanige handelwjze vindtmen bj alle onschaafde volken, alsmede bj omwentelinop 61/: 1 geogr.mjlen metdestad Nykjö- be
bing. Te voren was de Lymflord door eene gen, als de hartstogten des volks gep4kkeld
smalle landstrook metduinen vandeNoordzee zjn. De lynchwet wordt in Noord-Amerika
gescheiden, doch hevige stormen en water- gewoonljk toegepast op paardendieven, opvloeden,vooral in 1825 en 1839,hebben die
afscheiding verbroken.

ligters, koppelaars en te voren in de slavenstaten 00k op hen, die vlugtende slaven
Lym phe is de naam van hetvocht,het- voorthielpen of'zich in het algemeen tegen

welk door bjna alle door bloedvochtaltjd deslavernj verklaarden.De straFen,doorde
versch gedrenkte deelen van hetdierljk lig- uitvoerdersder lynchwetgebezigd,zjn:verchaam wordt afgegeven, en door een eigen woesting van den eigendom ,ligchameljke
vaattoestel- hetlymphevaattoestel- opge- mishandeling,hetin veeren wentelen van het
nomen w ordt en in de bloedmassa teragkeert. metteer bestreken ljf en opknooping.Men
Zj is eene niet geheelheldere,ligtofalisé- zegt, dat de naam afkomstig is van zekeren
rende vloeistof van eene Eaauw-geelachtige Joh,n .bod/wcFz, aan wien in hetlaatst der 16de
kleurjwelke vermoedeljk veroorzaakt wordt eeuw wçrd opgedragen,om op die wjze de
door daarin zwevende ligehaamples.Somtjds rondzwervende misdadigers zonder vorm van
is dekleur bleek-rood,vooralvandiedermilt. procès te straFen.
Versthe lymphe is zonder reuk en laf van
Lynden (Van) is de naam van eezl oud

smaak, maar zj ontvangtlater een zoutach- en aanzienljk Nederlandsch geslacht,afstamtigen nasmu k.LM tm en haar 10 tot 15 m i- mende v;n Arnold van ApzJezz,een Jongere
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zoon dergraven ran z .g.pre-tlAlf,diezjnneef Gelder,huwdemetM ariamlgzHoorn en overGodjkied plzlBonillon in 1096 naarhetIlei- leed in 1408. - Dirk r./1 Lynden,tweede
lige land vergezelde,onderBo%dewqn 1bevel baron van H emmen enz.en oudste zoon van
voerde over hetlegerdex Christenen tegen den Steven van Lynden en van Eloabetlt,barones
plzl
Khalif van Egypte,en in December1106met ran Hemmen, stierf in 1436. - Dirk '
W ileko Jlt
vdzzll en vele andere Friesohe ede- Lynden, vierde baron r@n Hemmen)was rid1en te Stavoren aan land stapte en zich naar der van den olifaflt en raads-en kamerheer

Utrechtbegaf,waarhj in hethuweljk trad vanFrederik,keizervanOostenrjk.Iltjover-

met Eelena van .& l,sïcl'dzzà,die hem de heer- leed in 1500.- Dirk 'tll,s Lynden, tweede
ljkheidLynden ot'Liendentenhuweljkbragt, zoon van Steven rlgzLynden,was eerste heer
waarna hj in 1150 overleed.- Zt
jn klein- van M ussenbery enz-,ridder van den Olitànt,
tan Dormale
zoon FlorisI ran F.
z.yl#ezlwasstedehouderen uit dit geslachteerste burggraaf '
gouverneur van de Veluwe yoor de Graven heer ran A '
pf/zd.y enz.en eerste raadsheer en
van Gelderland;hj werdin 1203gedooddoor hofmeester van den prins-bisschop van Luik.

zjn neet'Jan van Wlrdzl,met wien hjtwist l1j had te Leuven gestudeerd en werd te
voerde over het jagtregt.- W illem 11 van Aken bj de krooning van keizerKamelt0t
M nden,een zoûn van denvoorgaande,trok ridder geslagen. Hj was eerstgehuwd met
t0t tw eemaal t0e naar het Heilige Land en

Catharina 'tl1zz der A tvk?daarna met Maria

sneuvelde in 1227in den OorlogtegenRoelof, 'lllzl E lderen, en overleed in 1560.- Karel

kastelein van Koeverden. - I'loris 11 rlzl v
r van -V'Mddezlàer.g en
an .en
Lysd
epk5der
20)devolhee
Lynden, een zoon van den voorgaande en gebor
in
gde keizer Karelin den
van Clvristina ran Brederode,w erd indenslag oorlog in Italië!trouwde metAleld '
ptzx Znylen en overleed ln 1610.- JwrgenrJsLynden,
v
a
n
Ko
e
v
e
r
d
e
n
z
wa
a
r
j
e
wo
nd
e
n
g
e
v
a
ng
e
n
genomen, trok ter krulsvaart tegen de Sta- ridder,bt
lrggraafen heer van Opper-en Nedingers en overleed in 1247.- Dirk I '
tlczl der-Dormale enz., ontving zjne opvoeding
M ndenteen zoon vanden voorgaandeenvan aan het H0f van Emanuël TAililerf,hertog
Aynesrtzs Boetselaer,vergezelde in 1257graaf van Savoye,werd in den ylag van St.Quen-

W illem ,Roomseh Koning,op zjn togtt:gen
de W est-Friezen,waarbt1
'dieVorstsneuveldb)
hetgeen hj zich zogzeeraantrok,dathjmonnik werd in deabdj teMiddelburgenaldaar

tin wegenszjnedapperheid totriddergeslagen, zag zich benoemd tot gouverneur van
Nymegen, verkgcllt bet burggraafschap D0r-

male en de heerljkheid Opper-Dormale,en

in 1266 overleed. - Dirk 11 rtzzl Lynden, overleed in 1592.- Robert'tltzzlLynden,een
een zoon van den voorgaande en van M arya- broeder van den voorgaande,w as ridder van
rdf/zg van Randerode,wa'
s ridder derOrde van St.Jacob,baron van Froi#covrf enz.,gouverde Graven van Holland,zag zjn kasteelter neur van Charlemont en van hetmarkiezaat
Leede en hetdorp Lynden doordemuitelingen Franchimont,raadsheer in den raadvanState,
van hetStichtverwoest,hielpin1270Utrecht geheimraadenhofmaarschalk.Hjmaaktezich
beklimmen en deOproermakersveqjagen,ver- beroemd in versehillende Oorlogen,vooral tegezelde t0t tweemaal t0e graafFloris V op gen deMoorenin Barbarje en tegendeTureen togttegen do Friezen,vervolgde dem oor- ken op Maltha.Tweemaalwerd hj gevangen
denaars van dien Graafen overleed in 1300. genomen, m aar op last van den K oning van
Dirk 11I '
tlczà Lynden,een zoon van den Spanje losgeko3ht. Voorts diende hj in de
voorgaande en van Aynes rtzzl Herlatw ,deed Nederlandseheoorlogen aan dezjdevandien
gedurendehetleven van zjn vadereene reis Koning,werd gouverneur van Culemborgh en
naar Italië en stond vervolgens keizer A lbert later van Buren, maar door de burgers van
van Oostenrjk bj in den oorlog tegen Bohe- laatgenoem de stad in 1572 aan prins < ïI-

men.Hj behoorde tot de voornaamste edelen lem I overgeleverd,waarna hj eenaanzienljk
des lands, deed het kasteelter Leede weder lbsgeld moest betalen. Voûrts waB hj meeropbouw en, en overleed in hoogen ouderdom m alen als gezant werkzaam , en stierf in
in 1360.- Jan I rtwlLynden,een zûon van 1610. - H erman van Lynden, een broeder
den voorgaande en van Erm-qard van Keppel, van den voorgaande, was ridder,baron van

was,evenalszjn vader,erfschenkervan Gel. het H. Roomsche Rjk,vrjheer nan AecAeder, behaalde grooten roem in de oorlogen, erz.,gouverneur en kapitein-generaalvan het
die Ednard, koning van Engeland, tegen land van Keulen, souverein en grootmaloor
Frankrjk voerde,volgde departj van bertog van Luik, verw ierfgrooten roem in de oorRdnond,ontving in den strjd bj Tiel(1361) logen in Italië en Hongarje en stond in de

zware w onden en zag zich gevangen naar Nederlandsche oorlogen - althans in den behet kasteel Rozendaalgebragt,doch herkreeg ginne - aan de zjde derSpanjaarden.Hj
weldra zjnevriiheid en overleed in 1382.Hj zag zich belast met vele staatszaken en gewas eerstgehuwd met Ellzabeth mlzl Polanen zantschappen,en overleed in 1603.- Jaspar
en daarna met Margaretha 'ptzzl Gennep.rcs Lynden,een zoon van Karelrtzw Lynden
Dirk Fzdtfdrik nam Lynden,een kleinzoon van en van Aleid '
tlczl Zuylen, werd geboren in
llstgezlùeruç.Hj
D>kIIIvanLynden?waseenvermaardkrjgs- 1575 en was vierde heer ran X '

man; hj diende Albert? keizer van Oosten- diende als page bj W illem ,hertog van Gurjk, Rendrsk '
t
wzlIzitnebnrg en Lodewl
jk '
tl
t- 1ik, Cleefen Berg,werd ridder derDuitsche
Bel
jeren en werdmaarschalk.- DirkIV ran Ordeen zelfslandskommandeurvan dezeorde,

5y.#:.,een z001'
1 van den voorlaalte en van en stierfin 1620.- KarelA'
rzldfran Lynden,
M argaretka rlzlGennep ,was erfschenkervan baron van het H.Roomsche Rjk,vrjheer
. .
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Lynden en Froidnourt,burggraafnan Dor- opsterland,en daarnat0tlidvan Gedeputeerde
male enz., was kamerheervan zjne Keizer- Staten van Friesland en t0t 1id der Statenljke Majesteit, eerste stalmeester vaa den Generaal. Na 1795 bleef hj ambteloos t0t
Keurvortt van Keulen, gouverneur van het 1812,toen men hem aanstelde t0tlid van den
prinsdom Stavelo enz.,en gehuwd met Catl
ta- algemeenen raad van het departement Friesri> d6 Ap.
sey. - Jaspar toz Lynden, een l
and. 11j huwde met llpbl'
e.
S'
illegozl#l van
zoon van Rteven eJ> Lynden en Antonia rl4 .& eIel# en daarna met Catltœrina J'
p#l4z
?g AeAmztel, werd in 1642 beschreven t0t 1id der &zwg van A'
vpwl#g, en overledd in 1819.ridderschap van Utrecht,huwdemetTlteodora Jan A'
dptdrik van Lynden rl> Luneburg,geborJl de-TocAf,en overleed in 1679.- Ferdi- ren te Utrecht in 1765,werd in 1788 1id van
nand %G% & #el van Aspremont, graaf van hetcollegie van den Lekdjk Bovendamsen
A ck- enZ., een zoon van Frederik Gobert hoofdschoutvan W jk bj Duurstede,in 1792
mJs Lynden en van Eloabeth gravin ranF* . lid van het collegie van gedelegeerde raden
ntotberg, was ridder van hetgrootkruisvan en in 1793 gecommitteerde in de Admiraliteit
Maltha, kommandant van Stelnfurt, kamer- Van de Maas. In 1795 verloor hj aldie beheervan keizer Lodewqk en kolonelvan een trekkingen. Later benoem de koning Lodeunjk
regiment voetvolk.Hj Overleed in 1705.- hem eerst t0t ridder) toen t0t kommandeur
Ferdinand Gpldr/ not Aqyltfezz, een broeder der Unie en t0tlanddrost,terwjlhj onder
van den voorgaande,was luitenant-veldm aar- Napoleon werd afgevaardigd naar het W etgeBchalk en kam erheer van den K eizer van vend Ligchaam te Parjs. W illem I schônk
Duitschland,trad inhethuweljkmetCatha- hem het lidmaatschap van den Raad van
rdsl, prinses nan #c.
::x ,en vervolgens met State,en in 1830 werd hj lid van de Eerste
Juliana zœzllres van Acgpczy,en overleed in Kamer,waar hj zitting hield t0t in 1848.
fJ>

1708.Zjne weduwe hertrouwdemetdenver- Hj was eerst ridder, daarna kommandeur

maarden graafn@n TJDIJI
.- Fransvan .
r.yAl- der orde van den 5Aederlandschen Leeuw ,
den, elfde baron '
ptpzHonmen en later tevens en werd in 1818 curator der hoogeschoolte

graafvan ë l#el,wasluitenant-kolonelvan Utrecht,terwjlhjvoortsa1slidenvervolgens
een regiment voetvolk en kom mandant van als directeur van het ProvinciaalUtrechtsch
het fortSt.Andries.Hj trad in hethuweljk Genootschap en in vele andere aangelem et Ckarlotte llcs Brienen, en overleed in genheden op eene loFeljlke wjze werkzaam
1700. - Adriaan, gru f van .ryzltfezlj heer was.Hj overl
eedin 1854.- I'
rederikGo#Jr$
van Polenbering en Nederhemert,president baron nan M nden rcz
z
He
mme
n,geboren te
der ridderschap van het kwartier Njmegen Utrechtin 1761,studeerdealdaar in deregten
en gecommitteerde ter vergadering van de en promokeerde op eene dissertatie:rDeJuStten-Generaal, ontving door een keizerljk diciis Gelricis antiquietmediiaevi(1781)''.
diploma den rang van graaf des H.Rjks, Hj bekleeddeverschillende betrekkingen aan
WaS cqrator der hoogeschoolte Harderwjk, het H0f van Willem F,doch werd in 1795
en overleed in 1764. GbàbertCarel&rzle- ambteloos. Na het herstel onzer onafhankeI6#
baron van Lynden '
plAz Randenburgj ljkheid werd hj hoofd-administrateur derdogeboren i
n 1767, trad reeds op lsjariqen m einen en daarna voorzitter van den hoogen
leeftjd in m ilitaire dienst,werd in 1788 1n- raad van adel, alsm ede lid Van de llerste
geljfd in de garde du corps van den Stad- Kam er en curator van de hoogeschoolte Lei-

houder en beleefde aan hetH0fvan W illem F' den. HP
**waskommandeur der Orde van den
moejeljke tjden. In 1792 werd hj lid der Nederlandschen Leeuw 1id derMaatschappj
ridderschap van Utrecht en door dit ligchaam van NederlandscheLetterkunde te Leiden,èn
afgevaardigd naar de Staten-vergadering,die overleed den 19den April 1845. Hj schreef
hem benoemde tot buitengewoon Jid van het voorts: Xejaw gg brieven 0Ver de ridderorde
Provinciaal H0f en van de admiraliteit te van St. Jacobs Broederschap,ingesteld door

Zmsterdam. Na 1795 bleefhj aanvankeljk Floris V,graafv&n Holland enz.(1827,niet
ambteloos, doch werd in 1802 1id van het in den handell'', - plfort antwoord op de
collegie van den Lekdjk Bovendams,in1805 voordragtvan den heerMax.Ip.,barond'Yvoy
van de commissie van landbouw , in 1810 van Mydrecht(1828jnietin den handell''
.-

van de Ringcommissie, en in 1811 van het rVerhandeling over de droogmaking van de
conseil général.Na de herstelling onzer onaf- Haarlemmermeer (1821)'', - en pAanteekehankeljkheid werd hj lid der Provinciale ningen op de memorie over de HaarlemmerStaten en van hetCollegievanGedeputeerden. 'ieer Van 5. de Gelder (1822)''. z'rans
Hj was een jverig voorstandervan weten- Go#cr: utyso a?oeQns,baron vaniyxdesjeen
schap en beschaving en een trouw dienaar Z00n Van zïeinkard, geboren te Leeuwarden
van zjn Vorst.In 1830werdhjwaarnemend in 1781, studeerde te Leiden,prosaoveerde
gouverneur der provinde Utrecht. Hj was aldaar in 1805 metde kag op eene:pDisserkommandeurderOrdevanden Nederlandschen tatio exhibens interpretatlonem JurisprudenLeeuw en overleed den 3denAugustus1850.- tiae Tullianae in Topicis expositae'', werd
Rdnltard, baron van M nden,een zoon van reeds vroeg curator van de hoogeschool te

A ansGodart,baron van M nden en burggraaf Franeker. lid van het Provinciaal Utrechtseh
van Njmegen,werd geboren in 1742 en zag Genootschap en van de Leidsche Maatschappj

zich benoemd t0t 1id der Staten van U trecht van Nederlandsche Letterkunde, vrederegter
en t0tgecommitteerde ter AdmiraliteitteHar- teBeetsterzwaap,waarhj hetf
raajebuitenlingen, - voorts in 1782 tot grietman van goed Lyndensteln deed verrjzen,in 1815 1id
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der Staten van Friesland, en in 1816 griet- partj, veranderde hj in korten tjd van beman van opsteiland. Hj overleed den 9den ginselen en verzette zich metjvertegende
April 1828. Zjne echtgenoote, 0.Johanna emancipatie der R.Katholieken.Toen echter
A AiJ Boroharen, volgde hem op den 3den in 1827 Cannin.q de teugels van het bewind

Januarj 1864. - Jan XJCJ: Noolaas eJs
Lynden fpf Hoevelaken promoveerde in 1787
te Utrechtin deregten,waseen jverigaanhanger der Stadhouderljke partj, werd in

in handen nam , matigde hj dien jver en
werd t0t lord-kanselieren t0tbaronLyndhnrst
en pair van Engeland benoemd.Hj behield

die betrekking onder het bestuur van Gode1795 ambteloos,maar nam in 1814 zitting in dcFz alsmede onder dat van den hertog van
devergaderinq derStaten-Genèraal,waarhj K ellizl.#pp.Eerst in 1830,toen de W higs

zich t0tvoorzltterzag benoemd.00kwashj aan hetroerkwamen,stond hj zjnebctrek1id van den Raad van State,alsmede kom- king af aan Brow-qham.Gedurende den strjd
mandeur der Orde van den Nederlandschen overdeParlementshervorming washjweder
Leeuw.- Constant Tklodore baron ran Lyn- de woordvoerderderultra-Tories,hoewelhj
4à1 rlp Sandenburg,eenverdiensteljkNeder- hetnietversmaadde van de W higs de betreklandsch staatsm an, geboren den 24sten Fe- king van lord-chief-baron van de schatkamer

bruarj 1826,studeerdeteUtrechtinderegten aan tenemen.Hjbeweerde,datdewjziging

en prom oveerde aldaar in.1848 op eene dis- der kiesw et den ondergang van Engelands
sertatie:,An matrimonioDucisdeMontpensier grootheid z0u veroorzaken. Onder Peel en

pax Rheno-Tralectinaviolata dicipossit?'Hj Wellington (1834) WaS hi
j weder kanselierj
vestigdezichvervolgensalsadvocaatteUtrecht, en na hunne aftreding maakte hjjonderden
werd kameraarvan hetzand-enjaagpadtus- schjn van gematigdheidlhetden W higszeer
schen Breukelen en Ouderkerk,waarnemend lastig.In 1839 bragthjeen verbond van de
rjksadvocaat (1853--1854 en 1856-1868), Tories met de Radicalen t0t stand,waardoor
regter-plaatsvelvanger in de arrondissements- het ministérie mpestaftreden,en dehartstogregtbank te Utrecht,hoogheemraad van den

teljkheid,diehjbjdeberaadslagingenover

LekdjkBovendams,lid der.
provincialeStaten Ierland aan den dag legde,Wekte den wrevel
van Utrecht, 1id van de Tweede Kamer d:r

derleren.Toen voorts in 1841 hetministérie

Staten-Generaal(1866),ministervoordeZaken uYelbourne bezweek, nam .fzvd/?ztfl,vr.:f onder
van de Hervorm de en andere Eerediensten Peel nogmaals de betrekking van lord-kanse(1868),nam methetministérie-Aàe-dkerkzjn lier op zich,die hj bj hetontslagvan Peel
ontslag, en bekleedtthans weder in dat ka- (1846) moest nederleggen. Met Ongemeenen
binet de betrekking van ministervanJustitie. jver bleef hj deelnemen aan de debatten in
Hj is kommandeurderOrdevan den Neder- het Hoogerhuis, en zjneredevoeringen over
landschen Leeuw , lid van het Utreehtsch den Vrede van 1856 bezorgden hem weder
Genootschap van Kunsten en W etenschappen eene groote populariteit. Gedurende den Itaen van hetHistorisch Genootschap,en onder- liaanschen veldtogt voer hj uit tegen de
scheidtzich door zjne gaven alsparlementair heerschzuchtvan Lodewqk Napoleon,en zelfs

redenaar.In depNieuweBjdragenvoorRegts- op gojarigen leeftjd deed hj hetHuisvergeleerdheid''vindt men van zjne hand een baasdstaan overzjneschierjeugdigewelspreopstel over den Deensch-Duitschen Oorlog.
kendheid.Hj overleed te Londen den lzden
Lyndhurst (J0hn Singleton Cppley,ba- october 1863.
ron),een uitstekend Britsch staatsman,gebo- Lynslager (Philips Frederik),een Amren den zlsten M ei 1772 te Boston in Noord- sterdam sch dichter, leverde vertalingen van
Amerika,vertrok metzjn vader)een begaafd talrjke Fransche en Hoogduitsche zang-,
schildex,in 1775naarEngeland,en onderscheid- tooneel- en bljspelen voor den Amsterdamde zich aan de hoogeschoolte Cambridge z00- schon schouwburg.Voorts schreefhj:pW elzeer, dat hj een subsidie verkreeg t0thet komstgroet aan mejufvrquw A.van der M ast
doen eenerreis,weshalvehj beslootzjnge- a1s actrice enz. (1781)'',- De vlugtvan
boorteland te bezoeken. Na zjn terugkeer Eneas Of de dood van D ido, treurspel in
wijddehj zichaan destudiederregten,bezat straatliedles (1785)'', - en vele bjdragen in
w eldra a1s pleitbezorgereeneuitgebreideprac-

de: p'
rooneel- en mengelpoëzy (1776-1791,
tjk en verwierf a1s verdediger van Watson 16 dln)''.Hj overleed ln 1796.
en Tltistlewood de gunst des volks.Uit eerLynx (Felis Lynx L.4oflosisde naam
zucht liet hj echterde regtsgeleerdepractjk van een zoogdier,dat t0t de fam ilie derKatvaren, deed zich kiezen t0tlid van het Lagerhuis en werd ill 1819 procureur-generaal
van de Kroon. In die betrekking moesthj
ill het Hoogerhuis optreden tegen koningin
caroline,die door Brougham verdedigd werd.

ten en t0t de orde der verscheurende dieren

behoort(zie bjgaande afbeelding).Hj vormt

meteenige vermaagschaptesoorten eenegroep,
welke men metden naam van die der hondachtige katten z0u kunnen bestempelen, en
De omzigtigheid,welke hj tegenoverdezen onderscheidt zich door een korten staarten
uitstekenden verdediger in acht nam , werd kwastjes aan de vrj lange ooren;00k hebhem ten onregte euvelgeduid door de hove- ben de meesten eene gevlekte huid.Van htlt
lingen.In 1823werdhj attorney-generaalen onder-geslachtder Lynxen noem t Temminek4
in 1826 master ofther0llsbjhetkanselarj- Europésche soorten. De meest bekende is

hof.In dien tjd werdhjtevensdoordeh0o- roodachtig grjs met bruine vlekken, grjze
geschool te Cambridge t0tvertegenwoordiger ooren metzwartekwasten,eenezwartostaartgekozen.DaarhjbenoemdwasdoordeTory- punten 4 gûlvende strepen overdenrug.Deze
x.
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lynx is 1,Q Ned.el lang en wat grooter dan poqrten, onderscheidene spoorwegstatipns en

:en poedelhond.M@n vindthem in Hongarje,
Polen, Rusland en Zweden en des winters
00k in Duitschland. Hj ma>ktJagtop herten reeën, elanden en runderen en vooral
op hazen en patrjzen.Deandere drie soorten
zjn: F.yardina uit Pnrtugal, Sardinië en
Barbarje, iets kleiàer maar met langeren
staart en geheel gevlekt,- F.eernaria,de
grootste soort!z0o groot a1s een w olf?rood-

achtig zilvergrl
jsmetzwartevlekken,lnRus-

land en Siberië levende, - en F.borealis,
eenekleinesoortjgrjsvankleur m etbruine,
golvende strepen en zonder vlekken,in het
hooge noorden yan Europa en Amerika te
vinden. Voorts behooren t0t deze groep de
Qanadasehe ly12 de bruine Noord-Amerikaan-

àlrjkefraajegebouwen.La PlaceBellecourj
eene der grootste van Europa,bezit schoone
lanen van kastaqjeboomen, parken, waterkommen, fonteinen,en een ruiterstandbeeld
van Lodewj;k XIK Voortsheeftmen erLa
Place des Terreaux, berucht door de teregtstellingen gedurende de Groote omwenteling,
benevens onderscheidene andere pleinen met
parken en staùdbçelden.T0tde fraaistebruggen behooren er de Pont de Tilsit,de Pont
Lafayette en de Pont de la Guillotière.Van

de talrjkekerken,waaronderzich 2Proteatantsche en eene Synagoge bevinden,noemen
wj de hoofdkeri van St.Jean,in 1476v0ltooid, met 4 torens, een praihtig portaal,
eene klok van 20000 Ned. pond, en vele

sae l,sz,demoeraslynœ (F.chaus)uitPer- schilderjen,- dekerken Ainay,St.Irénéej

zië en Egypte,de gelaaesde l.pa (
F.caligata) St.Nizier,St.Polycarpq,St.Paulen Notreuit Libye, Egypte en Nubië, en de rood- Dame, deze laatste met een wonderdadig
kat(F.Caracal)van deKaap deGoedeH00p. Maria-beeld en op eene hoogte gelegen.Van
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Lyon, de hoofdstad van hetdepartement de overige gebouwen zjn merkwaardig:het
Rhône, ia na Parjs de grootste en belang- stadhuis, een der grootste van Europa,met
rjkste stad van Frankrjk,de zetelv>n een hetstedeljk archief,debronzen groepen van
aartsbisschop, van een Hof van Appe'l,van
andere regtbanken,van eeneKam ervan K00phandel en Landbouw , en onderscheidt zich
door hare uitgebreidenjverheid.Zj ligtaan
het vereenigingspunt van de Rhône en de

de Rhône en de Saônejeen klokketoren en
een ruiterstandbeeld van Hendrik TF? het
Massif des Terreaux, het paleis St. Plerre,

een voormalig Benedicttjner klooster, met

scholen v0or kunst en muséa,deBeursmgt
Saône!gedeelseljk ophetlanqwerpigeschier- 2 prachtige çevels, het paleis van Justitle
eiland tusschen deze beide rlvieren, gedeel- met24 Corintlsche zuilep,de grootp schouw-

teljk op de daar tegenoverliggende,heuvelachtige oeversjomgeven doorfraaje tuinen,
wjngaarden en buitenverbljven.Destadheeft,
evenals Parjs,eene afzonderljkewetgeving

burg, bgneven: hetThén
atre des Ce'lestinsen

hetThéa
-tre de lagaleriedel'Argue,deBank,

de Munt,deRjks-tabakgfabriek,hetarsenaal

der artillerie,eenige kazernen?gevangenissen
en is verdeeld in 5 arrondissementen met27 en hospitalen.Sedert 1856 bezlt de stad eene
parochiëil.Zj telde in 1872ruim 323000in- N7aterleiding.O0k heeft m0n er vele Avetenwoners.Voorts is Lyon eene vesting van den schappeljkegenootschappen,instellingen van
eersten rang, door vele gedetacheerde forten weldadigheid en leerscholen. T0tdeze behooverdedigd,hoeweldezemeerbestemdschjnen ren de hoogeschool, de school voor geneesom de sKd in bedwang tehouden,dan om een kuqde,de schoolvoor artillerie,het lycéum ,

vjand afteweren.Destratenzjn ermeeren- het seminarium voor geesteljkent dat voor
deels naauw en krom ,en de huizen verbazend onderwjzeressen,d:schoolvoorsehoonekunhong.Intusschen zjn er 00k onderscheidene sten,dle voorland-en tuinbouw,de njverlange, breede en regelmatige straten,voorts heidsschool, de handelsschool enz.De stads56pleinen,28 voortrefeljke kaden,7brug- boekeijtelt150000deelen en2400handschrif-

gen over de Rhône, 10 over de Saône, 18 ten, en ;ie van het Palais des beaux arts
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160000 deelen en 40000 kopergravuresen tee- steden van hun rjk in Galliëverhieven.onder

keningen, alsmede Bchilderjen, beeldhouw- chlotmriu I werd zj doprdeFranken verowerken enz. 00k heeft men er een acclima- verd.Schoon in de 8ste eeuw door de Saratigatietuin, eene sterrewacht enz. rpt de cenen geplunderd,zag zj,inzonderheid 0n-

geleerde genootschappen behooren er de Aca- der Karelde G'POJ/?,hare welvaarttoenemen,
démie van W etenschappen,het Landbouwge- vormde met omliggende landen onder eigen
nbotschap,ietGenootsdhapvoorNatuurkunde graven het graafschap Lygnnais en verviel
enz., en van de inrigtingen van weldadigheid onder keizer Koenraad 11 aan hetDuitsche
verm elden wj hetgrootscheHôtel-Dieu,het rjk.In 1173 kwam de stad methetgraafHoapice de la Charité en het ziekenhuis An- schap onder hetgezag van de Aartsbisschoptiquaille.
pen van Lyon, en in 1247 en 1254 werden
Met betrekking t0t het vervaardigen van er belangrtjke kerkvergaderingen gehouden.
zjden stofen bekleedtLyon den eerstenrang De Aartsbisschoppen stelden zich in 1274 0nonder alle steden der wereld. Men heefj er derde beschermingvanFrankrjk,enin1363
geene groote fabrieken, maar de arbeiders werd het graafschap Lyonnais in Frankrjk

werken er voor rjke ondernemersin kleine ingeljfd.Voorts heeft Lyon verbazend veel
w erkplaatsen, Nvaar zaen hun de zjde en de geleden in den tjd derGrooteomwenteling.

patronen levert.Ilet aantalTveefstoelen in en Hoewel het volk in 1789 het hechte slot
om de stad beloopt70000 en het aantalwerk- Pierre-en-cise sloopte, gedroeg zicb de stad
lieden 140000, van welke ongeveer de helft vrj laauw ten opzigtevan deRevolutie,Ja,

in Lyon gevestigd is.DewaardederJaarljks zjverzettezichzelfsqpenljktegenhetSchrikgeleverde voortbrengselen wordt geraamd op bewind,door den 29sten Mei1793devaanvan
400 millioen francs.Aan die weverjen zjn den opstand teverhefen endenJacobjnschen
wederomstreeks80verwerjen verbondenmet gemeenteraad te verdrt
jven; doch reeds den
meer dan 2000 werklieden,en in de goud-en 7den Augustus van dat Jaar omsingeldeeen
zilversmederjen zjn 800 werklieden bezig. leger der Nationale Conventie de stad,welke
O0k vervaardigt men er weefstoelen en al zich den loden October op genade en ongewat wjders voordeweverjen noodig is.Er nademoestovergeven.Deschuldigen werden
zjn 80 hoedenfabrieken,dieJaarljks450000 bj honderdtallen dnor de overwlnnaarsmet

hoeden leveren,12 machinenfabrieken,groote kartetsen doodgeschoten en de Nationale Conjzergieterjen met9000werklieden,koper-en ventie sprak over de stad hetvonnis derverbronsgieterjen,naaldenfabrieken,knoopen-en delging uit. Collotd'Aàrùpi.v,FO-AJen Cow
bloemenmakerjen,behangselfabrieken,boek- fAps Nvaren saet de uitvoering daarvanbelast.
drukkerjen,fabriekenvoorchemiealiën,likeu- Omstreeks 6000 mensc,hen ondergingen het
ren,kaarsen,zeep,chocolade,wasdoek enz., oordeel des doods en gedurende 5 maanden
benevens pottebakkerjen en 15 bierbrouwe- sloopte men de schoonste gebouwen.O0k de
rjen. 00k de handeliservan grootbelang 9de Thermidor kwam Lyon op bloed testaan.
en wordt er bevorderd door de rivieren en Langzamerhand herstelde zich de stad van
door talrjke spoorwegen, die de stad met deze geweldige schokken,doch eerstin 1815
eve enz.verbinden.Die spreidden njverheid en handel er wederde
Parjs,Marseille!Gen'
handelbepu ltzlch vooral t0t zjde en zjden wieken uit,dieechterbj latere omwentelin-

stoFen, wjn,brandewjn,katoen,w0lj la- gen wederwerdengekort.00k werdzj zelve
ken,steenkolen kastanjes,kaas,specerjen, door 3 bloedige oproeren geteisterd.Het eergraan,meel, olie, zeep,stroohoeden enz.

ste, den Qlsten November 1831 uitbarstende,

Lugdunensis en droeg den naam van Lugdunum.In 43 vöör Chr.bragtM anntlusTJJ/C':.:
eene Rom einsche volkplanting derwaartsj
w aarna' de stad zich onder de Rom einsche

yerlangde. De opstandelingen versloegen de

Lyon was reeds in den tjd deraloude Gal- ontstond door de zjdewevers in de voorstad
liërs eene aanzienljke marktplaatsin Gallia La Croix Rousse,waarmen hoogerw erkloon

Nationale garde,deden barricaden verrjzen,

verdreven de bezetting,en vernielden de huizen,eigendomm en en gereedschappen van onheerschajpj voorspoedigontwikkelde.Ang%.
%- derscheidene fabrikanten.Eerstde kom stvan
f># vestigde er Jaren lang zjn verbljf,en den maarschalk Soultmet20000 man,vergekeizer Claudinsaanschouwde er,evenals Ger- zeld van den hertog van Orleczl#,herstelde
- lïcy: en Caraealla, het levenslicht en ver- de rust.Een dergeljke opstand, doch meer
fraaide de stad.Toen reeds vond m en er een van staatkundigen aard, ontstond in April
prachtig Keizerljk paleisen eeneMunt.On- 1834. De Republikeinen hadden zich met de
derhetbestuurvan Nerowerd zj eeneprooi werklieden verbonden om de xegéring omver
der vlammen, en na haren opbouw verkreeg te w erpen,en geheime genootschappen brag-

zj den eerstenrangonderdestedenvanGalliè'. ten dezaak iu verband metdergeljkeoyroe.
Thans vindt men er in waterleidingen en ren teParjs,in den Elzasen ln hetzmden
schouwburgen n0g overbljfselen uitden tjd desrjks.Vjfdagen aaneen werdin destraderRomeinen.HetChristendom vond inGallië ten met verbittering gestreden. D e troepen
het eerst te Lyon een goeden grond. Dââr van generaal Aymar moesten huizen en stravloeidehetbloed dermartelaars,maardâârver- ten storm enderhand veroveren en m en schatte
reestevensdeeersteChristeljkekerkdeslands. de schade 0P ondexscheidenemillioenenfrancs.
Veelhaddestadteljdenindedagendervolks- In plaats van het Republicanismus verkreeg

verhuizinq.Dtilolboschonkhaarln40;aande van dien tjdafhetUltramontanismusteLyon
Bourgondlërs, die haar t0teene der 4 hoofd- eene wjkplaats)vanwaarheteengeesteljken
1;*
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onrlog voerde tegen den Stut.In odoberen den zlsten November 1790.Reeds op lllariNovember 1840 werd er groote schade aange- gen leeftjd nam hj dienst bj de marine,
rigtdoor de overstrooming der Sahne.De0m- vertrok in 1807 met'de expeditie onderDnekwenteling van 24 Februarj 1848 verstoûrde fzw fA naar de Dardanellen en onderscheidde
geenszins de rust te Lyon,maar den 15den zich in 1811 op Java.In 1813 werd hj %eJunj 1849 barstteereen opstand uit,welke velhebber van de korvet nltinyldo'' en in

in verband stond met dien te Parjsen 0n- 1828 vàn het fregatpBlonde''
,waarmede hj

derdrukt werd door de troepen van generaal Navarino blokkeerde en hetkasteelMoreat0t
Magnan. Oedurende den Duitsch-Fransc,
hen de overgave noodzaakte.In hetvolgendeJaar

oorlog werd den 4den September 1870,bj bragthj den Engelschengezant,RobertG*hetberigtder capitulatie van Sédan,teLyon
het stadhuis door hetvolk bezet en de republiek afgekondigd. Onderscheidene pogingen
van geheime genootschappen om de orde te

don)naarConstantinopel,voerde in 1831 beve1 op het schip sMadagascar'' en was in
1832 ooggetuige van het bombardement van

Acredoorlbrakimpafa.ToenOttodenGriek-

verstoren (28 Septemberen 20 october1870, schen troon beklom , werd hj gezant te
22 Maarteu 30 April 1871)mislukten zonder Athene.Hoewelhj tevoren t0tdeGriekenbloedverlies, behalve de laatste,bj welke vrienden behoord had,washj hetGrieksch
zich de troepen na een kortgevecht meester ministérie niet gunstig gezindj zoodat Pal-

maakten van debarricaden,doordropstande- -er.
SJOI hem in 1849 terugriep.Nu werd hj

lingen opgebouwd. De stad is toen verklaard
in staat van beleg, en deze duurt 00k nu

gezant te Stokholm en zag zich tevens be-

vorderd t0tschout-bj-nacht (1850).Toen de
Oostersche O0r10guitbarstte,werdhj onder
(1877)n0g voort.
Lyonet (Pieter), afkomstig uit een oud Dundastweede bevelhebberderBritschevloot
geslacht in Lotharingen en de zoon van een in de Middellandsche Zee.In Januarj 1854
Franseh predikant, werd geboren te Maas- stevende hj in de Zwarte Zee,kruiste met
tricht den zlsten Julj 1707, onderscheidde zjn eskader langs de Tsjerkessischekusten
zich reeds vroeg d00r zjne kennis van de bezette den 9den MeiRedoet-Kalô.Uitstekende
levende talen en van de schoone kunsten, diensten bewees hj voorts bj hetoverbrenstudeerde en promoveerde te Leiden indereg- gen van de armee der Gealliëerden naar de
ten en vestigde zich als advocaatte 'sGra- Krim,alsmede bj het eerstebombardement

venhage, waarna hj secretaris der cjfers
werd, en zich met jver toelegde op denatuurljke historie.Hj vervaardigde eenebeschrjving van deinsecten,diehj in de 0m-

van Sebastôpoly.terwjlhj nahetvertrekvan
Dundas met het opperbevelwerd belast.Hj
bestuurde de expeditie naar Kertsl,hetwelk
hj den 24stenMei1855innam ,deedzjneligte

streken van den Haag aantrof en versierde vu rtuigen doordringen in de zee van Azof,
ze met naapwkeurige teekeningen.O0k tee- en werkte m ede t0t de verovering van Se-

kendehj defpuren v00rde rMémoirespour bastôpol, waarbj zjn tweede zoon,Edmund
servir à l'histolre d'un genre de polypesd'
eau

M owbray .
rtyosq
:, kapitein ter zee, tloor een

douce (1744)''van Trembley. In 1749 begon
hj hoorns en schelpen te verzamelen en in
1760 verscheen zjn wereldberoemd werk:
Traité anatomique de la chenillequironge le
bois de saule (Phalaena cossusl''met28 platen,terwjlhj in de werkenderHollandsche
Maatseappj van W etenschappen eene ver-

kanonskogeldoodeljk gewond werd.Zjnlaatste wapenfeit in dezen oorlog was de verovering van Kinburn.Htj werd pair van Engeland, in 1857 vice-admiraal, en overleed
den 23sten November 1858.

Zjn oudste zoon, Riel
tard zïckdrïog
z Pe-

-:IJ, lord M ons, geboren den 26sten April

handeling plaatste,bevattende:cEeneafbeel- 1817, studeerde te Oxford, werd in 1839
ding en beschrjving van een mlcroscoopstel- gezantschaps-attaché te Athene, en vertrok
sel, geschikt t0t het ontleden van kleinè in 1852 naar D resden en in 1853 nM r F10dieren enz.''Voortsverzamelde hj een fraai rence, w aar hj eerstsecretaris van legatie

en vervolgens gezantwas.In 1858 werd hj
a1s gezant afgevM rdigd naar de Fereenigde
Staten waarhj alleverwikkelingen tusqchen
Engeland en Amerika zocht te voorkom en,
en in 1865naarConstantinopel,waarhj in
1867 doorElliotvervangen werd.Sedert dien
ologie des insedes ou dem onstration des per- tjd islord Izyonsgezantin Frankrkk.
fections de D ieu dans tout ce qui regarde les
Lyra,zie .
U er.
insecteq. Traduitde l'allemand de mr.Lesser
Lyranus (Nicolaus),.eenvandegeleerdjte
(1742,2 d1n)'', rLettre demr.Lyonnet, mannen der 14de eeuw , w erd volgens som membre de la Sociéte
'royale,écritele26Août migen te Lyre in Normandië en volgens and
e
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nseàmr.C.Myliusetc.'' deren teLierinNoord-Brabantgeboren.Zjne
en pRecherches sur l'anatomie et les me- ouders waren Israëlieten,doch hj omhelsde
tamoxphoses de diFerentes espèces d'insectes. de Christeljke godsdienst,voegde zich bj de
Ouvrage posthume pyblié par MT. de Haan Orde derFranciscanen,werd teParjstheologiae magister en verklaarde aldaar in het
(1832,met54platenlu.
Lyons (Edward) oflord Lyonsq/'Cl
trot- klooster der Minorieten de Gewjde Schrift.
H cA,Britsch admiraalen de zoon van een Hj overleed den 23sten October 1340.Zjne
rjken W eBt-ln4ischen planter,werd geboren 11Postillae perpetuae sive brevia commentria
kabinetvan schilderjen,omstreeks560,waaronder vele van beroemde meesters.Hj was
lid van onderscheidene keleerde ligchamen in
het binnen- en buitenland, en overleed te
'sGravenhage den loden Januarj 1789.Van
zjne geschriften vermelden wj n0g:rrhe-
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in universa biblia (1471, 5;1n)''behoorden taansch leger naar Boeotië gezonden,in den
t0t de meest-gelezene werken der 15de eeuw slag bj Haliartus(394 vôôrChr.)sneuvelde.
en hielpen de Hervorming voorbereiden,z00- Zjne levensgeschiedenis vindtmen bj Pl%dat men later zeide:
fcrcll:ellbj Ne
pos.
DSiLyra n0n lyrasset,
Lyseflord is de naam eener baaiaan de
Lutherus non saltasset!''
westkustvan hetzuideljk gedeeltevanN00rof:rlndien deLier(Lyra)nietKespeeldhad, wegen, ten oosten van Stavanger, onder
z0u Luthernietgedansthebben!''Hj schreef 59ON.B. Zj loopt in schier Oosteljkerigvoorts een groot aantal verhandelingen over ting in de bergen van Skandinavië en is de
m eest romantische, althans de meestw oeste
onderFlrpen van gqdgeleerdenaard.
Lyrlschepoëzlj,zie Dlelttkwnst.
van aldeflorden van Noorwegen.Zj is5%
Lys (De)ofLeye,eene Franseheen Be1- geogr.mjllang en op he$meestslechts2000
gische riviery voorheen de grens tusschen Ned. el breed, op onderscheidene plaatsen
Duitschland en Frankrjk,ontspringtbj het slechts balfzo0 breed en omzoomd metlo0dstadle Lysbourg in hetFranschedepartement regte en overhangende rotsgevaarten,diezieh
Pas de Calais,bespoelt Thérouanne en Aire ter hoogte van ;00 t0t 800 Ned.elverhelen.
en bereikt hetdepartementdu Nord,hetwelk Dedieytevandezebaaiisongeveer400Ned.el.
zj in 2 deelen splitst.HierstroomtziJlangs Lyslas, een uitstekend Attiseh redenaar
Merville, Estaires, Armentières en Deule- en een zoon van Cephalws,werd çeboren te
m ent, vormt over een afstand van 4 geogr. Athene i
n 458 vôôrChr.,bejafzlch in 443
mjl de grenzen van België,vloeitlangsde naar Thurii in Beneden-ltalie, waar Tinian
steden W arneton en W arwick en komt bj van Syracuse hem onderwjs gafin dewelMeenen in België,kronkelterlangsKortrjk sprekendheid,en bleefaldaar 32 Jaren.ln411
en Deynse,en valt bj Gentin de Schelde. keerde hj naarzjnegeboortestadterug,maar
Zi
j heeft eene lengte van 271/:geogr.mjl, moesthaar onderde heerschappj derDertig
van welke151/2aan Belgiëtoebehooren.Van Tyrannen verlaten,zoodathj,vanhetgrootste
Aire af is zj bevaarbaar,en zj neemtz00- gedeelte zjner bezittingen beroofd,de wjk
we1in Frankrjk alsin Belgiëonderseheidene nam naar M egara.Nadat Tltrasybwl'œszich td
riviertjesin zich 0p.
den vrjheidsoorlog voorbereid en hj zelfhet
Lysander, in het Grieksch Lysandros, Overschotvan zjn vermogen op hetaltaardes
een vermaaxd Spartaansch veldheer,die eene vaderlandsgeolerdhad,keerdehjnaarAthene
verbazende voortvarendheid paarde aan onge- terug en was er werkzaam t0taan hetjaar
meene schranderheid,en groote sluwheid aan 378 vôôr Chr.Gedurig tradhj a1sredenaar
gewetenlooze eexzucht, was de zoon van op, en de Ouden vermelden van hem 425
Aristoelltus en behoorde t0teen aanzienljk redevoeringen, van welke echter slechts230
Spartaansch geslaeht.Hj ontving in 407het als echt erkend zjn.Van aldieredevoerinbeveloverde Spartaanschevlootin een tjd, gen zjn 35geheelofgedeelteljk bewaardgetoen de oorlog door de schitterende overwin- bleven.Zj onderscheiden zic'
h dooreenvouning van Aleibladen voor Sparta eene ongun- digheid,deftigheid,bevalligheid enzuiverheid
stige wending genomen had.Bjgestaan dool. van taal, zoodat zj een voorbeeld worden
denJongeren Cyrlu vermeerderdehjmetspoed genoemd van Attischen stjl.Zj zjn uitgeyezjne magt en versloeg in datzelfdejaarde vendoorFlrfdcFz(1829),I'
ranz(1831),Sckle
Atheensche vloot geduxende de afwezigheid (1852)enz.
van Aleibladesbj Kaap Notion.Nadeneder- Lysim achia ,zie W ederik.
Lysim aehus, een veldheer van Aïeœanlaag van den in zjne plaats benoemden CalRcrlfit
ft
z.
s in den slag bj de Arginusen voerde der de Groofd,verkreegnadendoodvandezen,
hj ten tweeden malehetbevelover devloot, bj de verdeeling der landen, Maeedonisch
veroverde Lam psacus,m aaktezich opdereede Thradë, dat hj wegens de hardnekkigheid
van Aegos-potamos van het grootste gedeelte

der inwoners veroveren moest. In 308 vôör

der vjandeljke schepen meesteren eindigde Chr.aanvaardde hj den titelvan Koning en
in hetvolgendejaarmetdebemagtiging van sloot m et de landvoogden Cassander,PtoleAthene,doorAyis en Pausaniasvan de land- elcdl.: LagL en Releuc'
us een verbond t'egen

zjdeingesloten,denPeloponnesischenoorlog. Ant%L
qonws,diein den slag btlIpsus(301)het
Reeds van zjne vroegere zegepraalhad hj rjk en hetleven verloor,waarnaLyslmaehm
gebruik gemaakt,om al de bondgenûoten der zich van geheel Vöör-Azië aan deze zjde
Atheners in Klein-Azië en op de eilanden t0t van den Taurus meesterm aakte.Rampspoeonderwerping te brengen en hen door Spar- dig was daarentegen zjn veldtogttegen de

taanschestadhouderste doenregéren.Nazjn Geten,aan de overzjde van deDonau gevesterugkeer in Sparta,hetwelk door den onme- tigd, daar hj hier door verraad meteen geteljken buitt0t weelde verviel,washj de deelte van zjn leger in gevangenschap jemagtiqste gebieder van geheelGriekenland; raakte.Niettemin werd hj doorden Konlng
doch Juist daaxom werd hj erdoorden njd derGeten,aan wien htjzjnedochtert0tgevervolgd,zoodathj geruimen tjdbuitenzjn malin gaf, weder Op vrije voeten gesteld en
vaderland moest doorbrengen.Zjn plan,om in zjne voormalige regten bevestigd.Hierop
het erfeljk koningschap in Spartadooreen zochthj zjnemagtuittebreiden,maarwerd,
koningschap bj keuze te vervangen,moeBt wegens den moord van zjn algemeen benden zoon Ayathocles,door den tegen hem
hj laten varen!en hj leiddeeen ambteloos mi
leven,totdathk,aan hethoofdvaneenSpar- opgehitsten SeleucusAïccfpr in de vlakte van
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Corupedion in PhrygiëverBlagen (282);Lysl- rjke zaden bevatten geen kiemwit.Het ge-ccAl: zelfsneuvelde er in hetslaggewoel. slacht Lyt
ltrnm (Partjke) heeft een 6-,8-,

Lysinem a R.2r. is de naam van een 10-oflz-tandiqen kelk,5 ot'6 bloembladen,
plantengeslacht uit de familie der Epacrideën op den kelk lngeplant, 2, 8, 9, 10 .0f IQ
Het onderscheidt zich door een gekleurden, meeldraden en eene z-hokkigezaaddoos.MTj
s-deeligen, door talrjke dekbladen omgeven kennen in 0ns land de gemeeneyrfï/àe(L.
kelk, door eene schotelvormige bloemkroon Sali
caria L.)mettegenoverstelde,hart-lancetmet omgebogene slippen,door 5 honigschub- vormige,een weiùig ruige bladerenen 12-helben beneden het vruchtbeginselen door eene mige, krans-aarvormige bloemen, - en de
s-hokkige, s-kleppige zaaddoos. Het omvat hysopbladQe ycgf
fke (L. hyssoyifolium L.j
altjd-groene heesters uit Nieuw-Holland, en metoverhoeksche,ljn-lancetvormlgebladeren
onder deze onderscheidt zich vooralL./1W,- en G-helmige bloemen.Zj groejen beideaan
g6ns 2.Br. (Epacris attenuata Lodd.)door de kanten van slooten en in vochtige duin-

talrjke en fraajebloemen.

vallejen.

Lysippus,een beroemd vervaardigervan
Lyttelton (George,10rd),een Engelsch
bronzen beelden in oud-Griekenlandomstreeks dichter en geschiedschrjver,was de nazaat

hetjaar 330 vöôrChr.,werdgeborenteSicyon van den regter Lyttelton (t 1481),wiens:
in den Peloponnesus en verbond de studie DTreati
se on tenures''den grondslag vormt
der natuur met die der oude meesters,z00- der Engelsche regtsgeleerdheld.Hj werd gedathj aan zjnebeelden deuitdrukking wist boren den liden Januarj 1709teHagley in
te geven van kracht en heldenmoed.Daarom het graafschap W orcester,bereisde het vaste
schiep hj v00ralheldengestalten uit de fabel- land, werd onder hétministérie W alpole 1id
leer,zooals B'
erades (Hérculés),alsmedef- Van het Lagerhhis en trad aanstonds Op a1s
.

guren van kampvechters.Den hoogsten roem

een

hevig tegenstander der regôring. Juist

verwierf hj echterdoorde standbeelden van wegenszjnevjandschap tegen Walpolekoos
Aleœander de Grpof:, waarin men de zacht-

de prins van W clli.: hem ln 1737 t0t secremoedige uitdrukking der oogen,de heldhaf- taris.I)00r den invloed van den Prins werd
tige kracht van het geheele voorkomenen het h*
P* in 1744 lord der schatkamer en lid van
golvend hoofdhaar bewonderde.Daarenboven den geheimen raad,maarmoestweldrazjn
vervaardigde hj eene groep van veldheeren Ontslag nem en. Eerst na den dood van Peluit het gevolg van Alezander de Groote) ham (1755)verkreeg hj hetambtvan kansedaarin bezat ieder beeld eene groote gelj- lier der schatkiBt en zag zich in 1757 a1s

kenisPethetoorspronkeljke.

lord Ltttelton ranFrankley t0tyairbenoemd.

Lysls, zie Cris%
'
s.
Van dlen tjd af wjdde hj zlch ambteloo:
Lysistratus, een Grieksch beeldhouwef aan letterkundige werkzaamheden enoverleed

en een broeder van Z.z.y:@:>.
:,wasgeboortig den 22stenAugustus1773.Hj schreef:rllisuit Sicyop en leefde omstreeks hetJaar 330 tory of the life ofHenry 11 (1755- 1771,5
vöör Chr.Hj stelde zich slechts t0t taak dln)'',- rDialoguesofthedead (1767)''-

standbeelden van volkomene geljkenis te >Poetical works(1787)9
',- en rMiscellanigs
leveren en waq de eerste,diehetmensche- (1767,3 dln)''.- Zjn klainzoon George+ 1&
l
l
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ren den àlstenMaart
ljk gelaatiy jlpsafdrukte.

Lythrarlqen is de naam eener familie 1817, studeerde te Cambridge,werd in 1840
van kruidachtlgeplantenm ettegenovergestelde lord-luitenant van W orcestershire, in 1846
of in kransen staande gave bladeren en ver- in het ministérie Peel onderstaatssecretaris
spreide (in de bladoksels gezetene)ofeerst voor Koloniën, en betoondezich een jverig
t0t kransen,daarna t0t aren vereenigde bloemen.De kelk is buis-ofklokvormig enheeft
een geplooiden, .in 4 t0t6 tanden uitloopenden zoom.De bloembladen,4 t0t 6 in aantal,

voorstander der Staatskerk.De theocratische
modél-kolonie Canterbury op Nieuw-zeeland

is aan zjne ondersteuning haar ontstaan verschuldigd en hare hoofdstad w erd naar hem
zjnopden kelkzoom bevestigd,terwjl4,6of genoemd. Voorts was htl in 1861 1id der
meermeeldraden opdekelkbuiszjningeplant. Commissie, belast met een onderzoei naar
Het vruchtbeginsel is vrti, 4-t0t G-hokkig den toestand van de Engelsche hoogescholen.
en draagteen enkelvoudigen stjlen stempel Hj gafeenigereeksen rEphemera f1864)''in
De vrucht is eene vliezige,op verschillende het licht en maakte den 18den April 1876

wjzen openspringende zaaddoos, en detal- doorzelfmoord een eindeaan zjn leven.
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M , in onze taal de 13de, dokt
h in het aall de bovenzjdebevinden en demaag zich

Griekgch en Latjn de 12de letter van het
alphabet,behoort t0tde lipletters.Zj wordt
door eene zachte uitblazing bj het sluiten
der lippen voortgebragt.In het Hebreeuwsch
draagt zj den naam van mem,welkewater

in den bl
inden zak (#) noq verder naarde
linker zjde uitstrekt, terwplzj voortseene

zekere,metdehollezjdenaarbovengekeerde

kromming bezit, z00 is de afstand van de
beide maagmonden veelkorter aan de boven-

beteekent, en hare gedaante is eenigermaten zjde dan aan debenedenzjde.Men geeftaan
die eener watermassa in golvende beweging. eerstgenoemde den naam van kleine(k)enaan
De Grieksche naam ML (in hetIonisch Mœ) laatstgenoem de dien van groote IOOCJofmaagkûmt eenigzins met den Phoenicischen over- kromming (#).Terwjlslokdarm en maagniet
een,- althans voldoende om op te merken, dooreenenaauwkeurigegrensgescheidenzjnj
dat de Grieksche letter aan het Phoenicisch maar allengs in elkander overgaan,isderegalphabet is ontleend. In het Grieksch vindt ter zjde van de maag dooreenei
nsnoerinq

men haar nooit als sluitletterqde Latjnen (q)en van binuen d00reeneringvormigeplool

daarentegen gebruikten llaaraanheteindevan vanhetsl
jmvlies,deportier(pylorus)genaamd,
vele woorden,doch deden haarin hetspreken gescheiden van dentw aalfvingerigen darm .De
weinig hooren.In de Germaanschetalenkomt groott
e van demaag iszelfsbjqezondemen-

zj desgeljks a1sàluitlettervoor.A1sverkor- gchen zeerverschillend;zj kan lntusschen in
ting beteekentM .A /
zrc'
.d,M anli%s,X t
z-/dfe , ziekeljken staatz00wjd worden,datzjzich

M'
unoi
pium enz. In de reeks der Grieksche t0t in de holte van hetbekken uitstrekt,of
cjfers heeft zj de waarde van 40, in die 00k zich zamentrekken tot z00 kleinen 0m derRomeinsche de waardevan 1000.M 'wordt vang,dat men er naauweljkseenevuistin

in het Schotsch dikwjls gebezigd voor M a0 z0u kunnen bergen.Heteerstegeschiedtbj
(zo0n).Op muziekstukken kan m debeteeke- hen,diegewoon zjn veelteeten of00kwel
nis hebben van mano (hand),mezzo(half)en bj eeneziekeljken sluiting van den portier!
bjv. bj brandewjndrinkery.Doorgaansiszj
meno(minder).
M aag (De)is
van vorengeheel
Z
bedekt door de
een belangrjk
Z
'

ingewand

van

het dierljk ligchaam. Hoogst
merkwaardig is
demaag derherkaauwende die-

ren; wj hebben

haar in hetartikelH erkaa%wendedlresbeschreven en die be-

Z

w

''''

linkerleverkwab
en komtslechts
ter breedte van
eenige vingers
onder deze' te

9

.

k

#

voorschjn. De
z.

k
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grootendeels beneden de onder-

z
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R

ste ribben, ter-

F .

schrjving met

afbeeldingen toegelicht, zoodat

blinde zak ligt

w

.

.

.t
.') L

.

l'.

wjlhetgedeelte
bj den portier

i

-t

geheel onder de
lever bedolvenis
en aan de galblaasgrenst.zoodra de m aag gevuld
w ordt,
dringt de groote
bogtnaarvoren,
en daarenboven

K
L
'g' ,
demaagdernietherkaauwende
K
kunnen bepalen.
K
BenedenhetmidPig.1.Maag.
denrif zet de
slokdarm zich
uitt0t een ruim en zak,maa.q genaam d en in verandertzj bj elke in-en uitademing van
het bovenste gedeelte der buikholte gelegen stand; zj wordt nameljk bj deeerstenaar

wj onsthansbj

(qg.1).Hetgedeelte,datin hetligchaam naar beneden gedrukt,terwjl zj bj de tweede
delinkerzjdegeleyenisLL),heeftmeerwjdte naar boven rjst.De holte beneden het borstdan dat,hetwelk zlch naarderegterzjde(#) been noemtmen den maayknil.Aandebuitenuitstrekt.In het eerste gedeeltelooptdeslok- zjde is demaag Omyeven dooreeneuit
breidarm (S)uit,en in hettwecdeontspringthet ding van hetbuikvlles,alzoo doo1'een dun,
trechtervormige begin van den twaalfvingeri- m>ar sterk,uitbi
ndweefselen veerkrachtire
gen darm (Z). Daar de beide openingen der vezels gevormd weivlies, datvan buiten u1t

m aag zich niet tegen elkander over, maar eene enltelvoùdige laag nagenoeg ronde,veel-
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hoekige cellen bestaat,maar naar de binnen- wjze worden dan de gasvormige, vloeibare
zjde in een l0s celweefsel overgaat,waar- ofvaste stoFen dermaag ontlast.Eeneeigenmede hetaan het volgend omkleedsel van de ljke braking evenwel wordtniett0t stand
maag is vastgehecht.Ditweivliesvandemaag gebragtdoor de werking van de maagspieren

is glibberig en glad,zoodathetgemakkeljk alleen, maar door eene geljktjdige zamenlangs de aangrenzende deelen kan gljden, trekkingvan hetmiddenrifen de buikspieren
wanneer de maag in beweging komt. Het
volgend maagbekleedsel is zamengesteld uit

gladde spiervezels,nameljk uit lange,platspoelvoriige oflintvormige!voor zameptrekking vatbare cellen! die dlgtbj elkaA
arliggen en lagen van sylervezelsvormen.Bjdeze
onderscheidtmen drlehoofdrigtingen.nameljk
eene overlangsche (lm,fg.2,welkeeenedoorsnedevoorsteltvandenmaagwandbjeenedertigvoudige vergroot
ing),daarondereene ringvormige (gm4, en elndeljk eene schuinsche.
Men ziet, dat door eene afwisseiende of gegeljktjdige zam entrekking Van deze Verschillende spierlagen de maag velerleiverandering van gedaante kan ondergaan.Zj zjn
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metqemelde spieren.

Geljk nagenoeg allegladdespieren,z00beA'
dvrùe, nameljk t0t de zoodanige, welke
nietaan.onzen wilOnderworpen zjn.Zjworhooren 00k die van de maag t0t de onwilleden t0t werkzaamheid geprikkeld door zenuwen.welke nietin regtstreeks verband staan
metdat gedeelte der hersenen?waaronzevil

heerschappj voert.Zj ontsprlngen gedeelte1jk uit de beide zwervende zenuwen ofuit
de sympathische zenuw ofuitzenuwvlechten
en vorsaen vôôr en achter dezaaag een groot,
netvorsaig vlechtwerk van zenu#qen. Ilet

vlecht#verk aan devoorzjdedraagtdennaarz
Van zonnevocht.
Het belangrjkst gedeelte van de maag iB
harebinnenstebekleeding,eengrjs-roodachtig
sli
jmvlies.Hetisdooreen l0sTveefsel doorkruistvan vaten en zenuwen,aan de binnenste spierlaag vastgehecht.Bj dezamentrekking ypn den maagwand vormthettalrjkej

vaak netvormig geplaatste,vooruitsprinqende
ploojen,maarwanneerde maag zich ultzet,
vertoont het zich geheelgladen eFen.Zjne
binnenzjde is meestal bedektmetsljm ,4edeelteljk afkomstig van bepaalde sljmklleren, gedeelteljk van trilhaarcellen, die de
maag bekleeden.Deze geljken op de cellen van een honigraat;zj kunnen zich door
eene opening ontlasten van haarsljm of00k
zelven zich in sljm oplossen, terwjl eene
nieuwe laag de oude vervangt.Tallooze,digt
bj elkaârgelegenegroef
jesvanhetsljmvlies
bevatten in rolronde, loodregt in het sljmvliesafdalende,evenwjdig naastelkanderge-

plaatste buizen (l, fg.2) de lebklieren.Zj

bestaan uit een doorzlgtig vlies,aan de bin-

nenzjdebekleedmetveelhoekigelebcellen,in
;g.3 voorgesteld in eenePso-voudigevergrooting.Zj zjn verschillend van omvang en beFig.2.Maag.
vatten behalve eenehelderevloeistoftalrjke
trouwens zoowel voor de spjsvertering a1s korreltles, alsmede eene celkern,en vormen
voor de vooytstuwing der spjzen vandemaag het maagsap.Een netvan haarvaten omgeeft
naar het darm kanaalvan het hèogste belang. elke lebklieren bezorgthaarwatzj t0thet
D00r de regelmatige zamentrekking van den
maagwand komtde inhoud van datingewand

inweene soort van draajende beweging,met

den naam van peristaltisclteàd-eiw.g bestem peld. Daardoor wordt de vermenging bevor-

dertvan de spjs metde sappen,welke door

vormen van lebcellen noodig heeft.
Behalve lebklieren heeftmen in het sljmvlies,vooralin denabjheid van den portier,
o0k sliimkïiren.Deze zjn mettrilhaarcellen
bekleed en naar onderen vertakt.
Onder de klierlaag volgt in hetsljmvlies

hetsljmvliesvan demaaq worden afgeschei- eenelaag gladdespiervezels(m :g.2)jwelke
den. De sterke ringvormlge vezels bj den zich gedeelteljk o0k tusschen de klieren uitportier verschafen de mogeljkheid t0t eene strekt, en daaronder ligt eindeljk hetreedB
onwillekeurige vernaauwing ofvolkomene af- verm elde losse weefsel, t0t bevestiging van
sluiting der maagopening,goven aan devaste hetsl
jmvliesdienende(b,;g.2).Daarin li4en vloeibare stofen van de maag gelegenheid gen voorts de grootere slagaderen, waarult
OD; zi
ch uit dezeteverwjderen?en kunnen hetënevaatnetzich verheft,hetwelk in het
de maag geheelen alafsluiten van hetdarm- sljmvliesloodregtoprjsten ook in de spierkanaal.Eene zamentrekking van aldespieren laag opklimt, alsmede de grootere aderen,

van de maaç veroorzaakteene verwjdering die hetterugkeerend bloed opnemen@,;g.2,
van de daarln aanwezigestoFen,hetzj d00r waar men twee diervaten in doorsnede aanden portier,hetzj doorden slokdarm.0pdie schouwt)jen eindeljk de grontere waterva-
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ten en zenuwstammen,welkezichinhetsljm- en voeten zjn koud,zjnehuid isdroog,en
vlies en de spierlaag vertakken.
jne donkergekleurde urineheeftbj afkoeDe physiologische verrigting van de maag z
ling eenaanmefkeljkbezinksel.00kheefthj
bestaatin hetopnemen derspjzen,doorden blaauw e kringen ûm de oogen en uitslag aan
slnkdarm aangevoel'
d,hetveranderenderspj- delippen.HetvoornaamsteFneesmiddeltegen
zen in spjsbrj (chymus) en hetwegduwen dyspepsieiseengestrengdieet.Deljdermoet
van deze door den portier naar den twaalf- nletmeergebruiken dan noodi
y isvoorzjne
vingerigen darm.Door de reeds vermelde pe- voedi
n
g,
e
n
da
t
n
o
o
d
i
g
e
,
ui
t
l
lgtverteerbare
ristaltischeofwormsgewjzebewegingworden spjzen bestaande,moethjnuttlgenbtjkleine
de spjzen methetsljmvliesvan demaagin hoeveelheden te geltjk.Zure,metspecerjen
aanraking gebragten methetzuremaagsap, toebereide schotels dient hj te vermjden en
door de maagklleren afgescheiden,vermengd zich van allegeestrjkedrankenteonthouden.
en qeheel of gedeelteljk opgelost.Detjd, Hj bepalezichbjvloeibarekost,zooalssoep
verelschtt0thetomzetten van spjzen inspjs- van vleeschnat,bj raauwe ejeren,sljmerige
brj,is van den aard en devermenging der afkooksels van gerst en rjst,jong,malsch
spjzen en van het spjsverterend vermogen vleeseh,oesters enz.,en drinke warm water,
van den mensch afhankeljk.

seltserwater,ligtbieren goedenroodenwtjn.

Demaag isalzoo een belangrjkinqewand, Daarenbovendragehijeenmaagverwarmenden

metwelksgezonden toestand de voedlng van gordelofeene pleister Op de maagstreekgterhet geheele ligchaam in het naauwste ver- wjleenewarmepap opdenmaagkuilo0kwel
band staat. Toch is het onderworpen aan goede diensten bewjst. O0k warme baden,
velerleiOngesteldheden.Hiertoe behoortin de wandeli
ngen, rjtoeren,voorai tepaard,het

eerste klaats eene gebrekki
(
ge .
s
zïjt
:/
t
lerferïzw gebruik vanmineralewateren enz.zjn door-

dyspepsle). Md dien algemeenen naam be- gaans zeer aan te bevelen.
stempelt men alle ziekeljke toestanden,die
Niet zelden vertoontzichge/ek t
zlzleetl
m t.
het verwerken der in de maag Opgenomene Ditontstaatalligtdoorhetophoudenvan ligspjzep belemmeren.Zulketoestandenkunnen chaamsbewegingen,waaraan men langèn tj'tl
zoowel aanwezig ZJ
i*n ill de werktuigen der gewoon is,- voortsdoor het inkrimpen der
spjsvertering alsvoortvloejen uitanderedee- hoeveelheid spgs,die men te vorennuttigde,
len en stelsels.T0tde Oorzaken vandyspepsie
behoûren alzoo ver:nderingen in den bouw en

in de gesteldheid der spjsverteringsorganen,
der sappen (maag-en darmsap)en derzenuwen,alsmede de prikkelvan ongepaste spjzen,en die oorzaken kunnen afzonderljk of
vereenigd werken.Eene gebrekkigespjsver-

tering wordtderhalvedikwjlswaarqenomen,
waarzich de organen derspjsverterlngineen
gewenschten toestand bevinden.T0tdeziekten

.

.

4.

.

o

.

*

>' *

w *
oa

Fig.3. Maag.

dermaaj zelvebehooren maagkanker,maag- door aanhoudendeinspanningdesgeestes,door
verzwerlng,katarrh der maag,vergroei
jing, een warm klimaat,door ouderdom ,door den
vernaauwing van den portier enz., en zj invloed derzenuwen bj afkeer,gemoedsaanworden d00r eene min Of meer gebrekkige doening, hyyochondrie,hyst
erie, zielsziekte
spjsvertering achtervolgd.00k ziekeljkever- en het gebrmk van bedwelmende zelfstandiganderingen van onderscheidene vochten,van heden, - en eindeljk door ziekten van de
speeksel, maag- en darm sap, ga1 enz. doen Kaaag en van het darmkanaal, welke den gedyspepsie ontstaan.Hetzenuwgestelheeftdes- regelden stoelgang belemmeren. Dit gebrek
ge1jkseenbelangrjkeninvloed opdewerking aan eetlust m oetbestreden worden metm iddermaag,zooalsdikwjlsbljktnahevigege- delen,die geschiktzjn om deoorzaak der
moedsaandoeningen.D aaraan isvoorzekerook ongesteldheid weg tenemen.Daarentegen heeft
de gebrekkige spjsvertering toe teschrjven
bj hevige koortsen,bj scheelehoofdpjnenz.
Eindeljk leert de ervaring,datvelermaag
bepaalde spjzen, vooral vetten,niet verdragen kan,terwjlhetoverladen dermaag braking doet ontstaan.
De verschjnselen van dyspepsie zjn zeer
verschillend.Bj die ongesteldheid isde maag
dikwjls opgezet en gevoelig.Men ontwaart

men ook eene zibkeljkevermecdevin.
g'
pl.den
ddflz
lldf (polyphagiajfamey canina),welke ontstaatdoor deslechtegewoonteom meervoedsel

te gebruiken dan noodig is:door verwjding
der m aag, .
door ziekten, dle eene krachtige
voeding eischen,door ziekten van hetzenuwgestelsenz.
T0t de ongesteldheden der maag behoort
verder demaagkramp ofmaagpijn (gastralgie
w alging en neiging t0t braken en m en 100st of cardialgie). Men vindt haar meestal bj

bj braking een waterachtig vochtofkwaljk- vrouwen. Zj kan ontstaan door slecbtverriekendeoverbljfselenvan genuttigdespjs:- teerbare spjzen, door alte zuur maagsapj
voortsheeftmen eene overvloedigeafscheidlng door het verzwelgen van veel speeksel,door
van speeksel,eene beslagen '
tong,gebrekaan prikkelende zelfstandigheden in demaag,door
eetlust,veelal dorsten O0k welbuikloop.De verzweringen in dat ingewand, door maap

ljdergevoeltzichtevensmaten beklemd;hj kanker en d00r ziekeljke aandoening van
ljdt aan eene belemmerde ademhaling,aan nabjgelegene deelen.T0t de voorboden behartklopping en slapeloosheid; zjne handen honren overvloedige afscheiding van Bpeeksle
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en hopfdykn.De vooaaamste zeteldier0n- ruBt des ligchaamB, - vonrts onthouding
gedeldheld is Bteeds de mu gkuil en vooral van allespjsen hetgebruik van kleinehoede plek onder hetuiteinde van hetborstbeen, veelheden kouden drank,zooalsjswater,civanwaar zj zich in verschillende rigtingen troenlimonadeenz.Degeneesheerschrjftvoorts
verspreidt, zelfs cver den rug en den onder- bloedstillende middelen voor, zooals aluin,
buik. V00rtB vertoonen zich dikwjls hik) azjnzuur-lood,tannine,ratanhiaenz.Naauwe
zuchtcm tegeeuven,hartkloppingenscheele kleederen moeten losgemaakt worden,en de
hoofdpjn,- Ja,zelfskrampen,diewe1eens kamer van den ljder dient koel te wezen.
lang kunnen aanhouden. Komt de ziekte uit Voorts is hier een gestreng diëet van het
de zenuwen voort,dan isde stoornisdervoe- hoogste belang.

ding gewoonljk van korten duur,terwjlhet
tegenovergestelde plaats heeft bj zweren in
demaag,bj maagkankerenz.Menkanmaagkramp ligtverwarren metrheumatiekepjnen
in de buikgpieren,met ontstekingen van het
hartzakje en van hetborstvlies,metkoliek,
leverziekten, ongesteldheid der nieren enz.
Maagpjn moetbehandeldwordenmethet00g
op hare oorzaken.In het algemeen kan men
daarbj aanbevelen:rust,verwarming van de
maagstreek mg warme doeken en W arm o
pappen,vooralmosterdpap,warme voetbaden
en eene zachtewrt
jving dermaagstreek.
M aag- en dkmbloeding ontstaan door het
scheurenvanvateninhetBljmvliesvandemaag
ofval!dedarmen.Hetismoejeljktepeggen,
ofhetbloed,hetwelk men bj stoelgang ontlast, uit de maag of uit de darmen komt.
Zelfs bj braking kan het bloed uit de bovenste darmen afkomstig wezen.De oorzaak

Bj a-tevllgplft
sfekGg heeftmen dezelfde
verschjnselen a1sbjdeontstekingvanandere
sljmvliezen, terwjl zj vergezeld gaat van
dyspepsie. T0t de verschknselen behooren
vooralpjn en een gevoelvan volheid in de
maagstreek, gebrek aan eet111st, neiging t0t
braken,hetovergeven yan galachtige,sljmerige of bloedige massa's, dorst, verstopping
Of buikloop, urine met bezinking, koorts,

hoofdpjn enz.Deze Ongesteldheid duurt gewoonljk 1 of Q weken,maarkan doorverwaarloozing ligt chronisch,ja,bj kinderen
en ouden van dagen we1eensdoodeljk worden. T0t de oorzaken behooren: snelle wisseling van temperatuur,veelen koud drinken

bj groote warmte,overlading van demaag,
het nuttigen van prikkelende, scherpe of

zware spjzen enz.,terwjlkeelontsteking en

00k ontsteking van dedunnedarmen zich we1

eens t0thetsljmvliesvap demaag uitstrek-

zulke bloedingen isgelegen in eene0p- ken.M aagontsteking treedt voorts secundair
hooping van bloed(hyperaemle)in hetsljm- Op bj alle organischeongesteldheden van de
vliesof in eeneyerandering in de wanden der maaq,alsmedebj koortsen.Eenehevigeontvaten,zoodatdeze ligtBcheuren. Vaak wer- stekl
ng van demaay kan men soms aanvanVan

ken beide Oorzaken tegeljk.Intusschen be- keljknietonderschelden vantyphus.Bjacute

kleedtonder de oorzaken vanmaagbloedingen maagûntsteking legge men warm: pappen in
verzwering in de maag eene eerste plaats, den maagkuil, drinke kleine hoeveelheden

terwjldarmbloedingen veelalbjbuikloop en warm water,onthoude zich van spjs,neme
t
yphus
wor
den
wen
aare
ge
m vo
en.
en warm bad en zorge voor voldoende ontsc
hjnsele
nb
ehoor
ennoge
elT0t
vande Ver- elas
d
?lotse- ting.
Cltronisehe vclcçphf.sfdkilç komtveelvaker
ltjke warmtej rukking,volheid eà pjn.Bj
bloedbraking voelt men eene warm e zelfstan- voor.Zj ontstaatdooreen. overtol
lig gebrqik
digheidin den slokdarm opstjgen! tervvjlsaen van spjs en drank of van geneesmlddelen.
een bloedsmaak ontwaart en nelging om te Voorts vergezelt zj onderscheidene ziekten
bruken,- bj darmbloeding ontstaat d00r- van delever,van hethart,van delonqenen
gu nsgerom melin de ingew anden,vergezeld vooral die,welke ophooping van bloed lnden
van ppn. Voorts openbaren zich Eaauw te, onderbuik veroorzaken.O0k vindtmenzebj
bleekheid,koud zweet,oorsuizing enz. Bj bleekzuchten hypochondrie,bj eene zittende
bloedbraking wordt niet zelden een gedeelte levenywjs,alsmede bj andere ziekten van de
van hetbloed doorden neu,ontlast,en dik- maag.Hare verschjnselen komen overeen met
wjls komt eenig bloedin de luchtpjp,het- dievan acutemaagontsteking,maarzjnminwelk een hevigen hoestveroorzaaktentevens derhevig,schoon langervan duur.Depjnis
het vermoeden wekt,dat de bloeding uitde m eestal gering ofontbreektgeheel en a1, en
longen komt.Vervolgens ontwaart men,dat de eetlust bljft,a,
lis dezevaak zonderling
00k deontlasting metbloed vermengd is.Bj in zjne keus.Despjsvertering werktechter
darmbloedingen wordt het bloed gewoonljk traag,en deljderisdoorjaanszwaarmoedig;
bj krampachtige pjn doorBtoelgang ontlast. hj heeft lastvan hoofdppn,neiging t0tbraZulkebloedingenkunnengeringofhevigztjn, ken, eene sterke speekselafschelding en een
slechts eenmaal voorkomen of 00k gedurig zuren smaak in den mond, alsmede van verterugkeeren.Intusschen gebeurthet 00k wel, stopping,terwjlzjn gelaateene grjsachtigdat het bloed van neusbloedingen gedurende gele kleur heeft.Deze ziekte heeft een langden slaap de maag bereikt, zoodatmen bj zaam verloop en keertligt terug,doch dreigt
braking meent,datmen met eene maagbloe- dan alleen met den dood,wanneer zj door

ding te doen heeft.Btlde àehandcling van maagkanker of andere gevaarljke ongesteldm aag- en darm bloedingen is het van belang heden veroorzaaktwordt.Bj debehandeling
in de eerste plaats de bloeding te stillen en is eene doelm&tige regeling van het diëetde
i)l de tweede plaats eene nieuwe bloeding te hoofdzaak.
voorkomen. Daartoe dient eene volkomene
De gevaarljkste maagontstekingen zjn in-

MAAG- MAAGDENBURGSCHE HALVE BOLLEN.
tusBchen die, welke door scherpe vergiften
worden veroorzaakt, bjv.donrzwavel-,salpeter- en zotltzuur, koningswater, bjtende
kali,natron enz., die plaatseljke beleedigingen der maag veroorzaken,- alsmede door
zoodanige die daarenboven hetgeheelegestel
aantasten,zooals lûod-,zilver-,zink-,kppexen kwikzilververbindiugen en scherpe plant-
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Verbazend groot is het aantalmaagnerstpkende zZ#&J>.Men bedoelt daarmede zoodanige, die den eetl
ustop#zekken en de spjsvertering bevorderen. Daartoe rekent raen
allerlei sterke dranken, vooral bitter, bene-

venseen aantalspecerjen,zooalspeper,mostaard,gemberenz.W ie echtermeent,dathj

daardoorden toestand van eenegezondemaag

aardige en dierljkestofl'
en,zooalsde herfst- verbetert)vexkeertin eenedwallng.Menpriktjdeloos,hetnieskruid,descheerling,Spaan- kelt daardoor het sltjmvliesvan demaag op
sche vliegen enz.
eeneschadeljke wgze,enmenzoektdandien
Zweren bzl de -J
cnn
ma
.ç e
vn
in
jdme
te
me
stn
aln
me
abe
jrde
bn
j prikkel Tieg te nemen door het nuttigen van
vrouwen dan btl
,
spjs.Metbetrekking t0tden eetlugtgeldtn0g
portier.Gewoonljk is er slechtsééne zweer altjddeoudespreuk:sllongerisdebestekok''.
aanwezig.Dikwjlsis dezeongesteldheid ver- Men bevordert een gezonden eetluBt door
bonden met bleekzucht en knobbellongtering. Einke ligchaamsbeweging, door regelmaatin
Zulk eene zweer kan den màagwand doorbo- hethot
lden van maaltjden en doorhetmatig
ren,zoodat de inhoud van de lnaag zich uit- gebrui
k
an goed voedsel.Isdemaay ziek,
stort in de buikhplte, waardoor dan Mene dan vererv
gert men doorprikkelendemlddelen

dt
s
oo
aadte
.ljke
Heti
osnt
mo
steekjienlq
dkvan het buikvliesontdeze ziekte te onderkennen. T0t hare versehjnselen behooren:
gevoeligheid in de maagstreek, pjn in den

hare ongesteldheid.Alzoowie meentzjn ge-

zondheid tebehoudendoorzoojenaamdemaagversterkende middelen, misleldtzich zelven,
er wie zedaardoorwilherstellen,verwjdert
m aagkuil,welke zich t0t den rug en den on- zich van zjn doel.
derbuik uitstrekt on door drukking op de
M aagd (De),een sterrebeeld in hetzeBde
plek,waar zich de m aagzweer bevindt,aan- teeken van den Dierenriem bevindtzich tusmerkeljk verhoogd wordt.Dikwjls gaatzj schen,den Leeuw (tenwestén)en de W eegvergezeld van braking,en wordtdaarbjbloed schaal(ten oosten)t- voorts tussc.
henBoötes
pntlast,dan isdeaanwezigheidvaneenezweer en hetHoofdhaar van Bereni
ce (ten noorden)
hoogst waarschtjnljktmaar n0g niet zeker. en deW aterslang,deRaafendenBeker(ten

Het verloop dezer ziekte is langzaam ,maar zuiden).He'
tbestaatuitongeveer 50methet
meestalgunstig,enzjwordtopdergeljkewjze bloote 0og zigtbare sterren,van welkeRpica,
behandeld a1s maagkramp en maagbloeding. eene ster van de eerste grootte op de korenDe gevaarljkste is de maagkanker.Deze aar, de voornaamste is.De daal'op volgende
kan 1 ofQJaren duren)maarisvool'geene in rang is Vind- iatro , eene ster van de
genezingvatbaar.De verschjnselen van deze tweede grootte op den regter vleugelvan het
ziekte komen oveteen m et die der m aagont- sterrebseld.Men heefthier vervolgens 3 dubsteking, maar gaan gepaard met een sterk belsterren en eene veranderljke ster. Deze
vervalvan krachten.Zj wordtop dergeljke laat
ste heeft eene periode van 1451/
, dag;
@@
wjzea1seenemaagontsteking behandeld.
zp bljftgedurende45 dagen onzigtbaar,zelf:
Van de overige maagziekten noemen wj door een rj sterken kjker,en neemtgedunôg: Vernaauwkng rczl ltetonderdnde tlczzden rende 44 vdagen
in lderheid toe.Bj haar
dlp/
rtîc4'
- , welke ontstaat door scherpe ver- rootsten glansis zjhe
echter a1sstervan de
giften en zich openbaartd00r braking kortna g
gesde grootte moejeljk methetongewapend

hetnuttigen van spjs,zoodat del'
dderden oog te zien, terw/l daarna haarlichtge4uhonge
d rdood moet sterven,- nernaawwln.q '
ptzs rende 52 dagen verm indert.
en portier,desgeljksdoorverkif,maar00k
Het punt derherfstnachtevening gaattegenwel door kankerz verzwering enz.ontstaan, w oordig dûor ditsterrebeeld en bevindtzich
waarbjdemaagzlchuitzet,veelzuurafscheidt aan de borstnabj den linker bovenarl.
en de gebruikte vOedingsm iddelen na verloop
Omtrent de mythologische beteekenis van
v>n 1 tot 3 uren door braking ontlast, - de M aagd verkeertm en in hetonzekere4somu'
%tzettiny t2er maag ten gevolge van laatstver- m igen houden haar voor Diee,de dochtervan
melde vernaauw ing of 00k ten gevolge van Astraea, anderen voûr Ceres, n?g anderen
hetnuttiyen van grootehoeveelheden door- voorIsis of0ok welvoor Erigone'.

gaanswelnig voedzame spjzen en zichopen-

M aagd van Orleans (De),zie Are

barend door uitzetting van het ligehaam in (Jeanne d'
).
de maagstreek,doorovermatigeneetlust,door
M aagdenburg ,zie Magdebnrg.
braking en doo1'vervalvan krachten,- en
M aagdenburgsche halvebollen (De)
eindeljk inkrimpin.
q rJl demaay,a1sgevolg werden uitgevonden door Otto r01z Gweroke
van bovenvermelde vernaauwing van den (ziealdaar),ûm dedrukkingderdampkringsslokdarm ) van verzwering? van kanker,als- luchtaan tewjzen.Zjn werktuigbestonduit
mede van de gewoonte om zich metontoerei- 2 halve bollen van dik bladkoper,die luchtkende hoeveelheden spi
jstevergenoegen,en digt op elkander pasten. Op den eenen bBl
zich openbarend in verzwakking van den eet- bevond zich eene met eene kraan geslotene
lust,in deonmogeljkheidom eenevoldoende buis.Deze werd na hetzamenvpegen derb01massa voedselte nuttigen,ingedurigebraking len en hetIopenen derkraan meteeneluchten in eenegebrekkige voeding vanhetgeheele pomp in verband gebragt,zopdat menuitden
ligchum.
b0l de lucht zooveel mogeljk verwjderde.
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Toen vervolgens de kraan gesloten was,nam
men de luchtpomp weg,en het bleek,datde
10s yamengevoegde halve bollen nu door de
drukking der buitenlucht z00 sterk tegen elkander werden geperst, datmen 16 paarden
noodig had om ze van elkander te rukken,
hdwelk met een knalgeschiedde.

om t0thooite droogenjenhetgraan,wanneer

men hetyjp genoeg oordeelt,om hetin de
schut
lr te brengen.T0thethantérendierbeide
werktuigen zjn behendigheid, doorervaring

verkregen, en krachtnoodig.Reeds vroeg is
men er op bedacht geweest om dien vermoei-

jenden arbeid door middelva'
n machineste

verrigten.Pliniqs en Palladius maken reeds
van ezn plantengeslacht uit de familie der ewag van messenwagens,waarmede de Ga1Apoeynëen. Het onderscheidt zich door een llërs het graan wegsneden van den akker.

M aagdenpalm (Vinea L.
4 is de naam

vjfdeeligen kelk en eene trompetvormige
bloemkroon met s-spletigen zoom.De 5 meeldraden zjn op hetmiddenderbloemkroonbuis
ingeplant en verheFen zic'h niet boven den
zoom derbloemkroon,- dehelmdraden zjn

Intusschen zjn eerstin hetmiddendertegenw oordige eeuw doelmatigem aai-machinesuit-

gevonden door de Amerikanen Mae Oeplk

en Obed W'
/dde,, welke inzonderheid sedert
'
de Londenschewereldtentoonstelling van1851

aan den voet knievprmig gebogen en aan dep
t0p verbreed, en de helmknoppen, aan den

meer en meer in zwang zjn gekomen.Men
heefterthans,diegeschiktzjnt0thetmaajen
t0p meteengebaardvliesjevoorzien,zjnboven van grasj t0t hetmaajen van graan,en t0t
4en stemyelnaarelkandertoegebogen.DeQ beide oogmerken te geljk.W j vermelden:

vruchtbeglnsels bevatten een aantal toekom- de grasmaaimachine van Allen en de graanstige zaadjes,- de draadvormigestjlisnaar maaimachinesvan Samnelson en van Hornsby.

boven verdikt en schjfvormig verbreed,de
stempel s-hoekig en m et franles omzoomd,
terAvjl aan den voet der vruchtbeginsels Q
Btompekliert
jeszjn geplaaatst.Devruchtbe-

Voortreieljkemaaimachinesworden geleverd
door de fabriek van Reutlter te Hennef,van

Zimmermann te Halle,van Heherr te Weenen,van Samuelson teBonbary,van Horns*
te Grantham enz.De prjsvan grasmaaimas
t
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randsn half-tweehokkige kokervruchtles. De chines is ongeveer 250 t0t 300 en die van
zaden zjn langwerpig-eirond en bultig;de graanmaaimachines 350 t0t450 gulden.Twee
kiem is zeer klein en in het bovenste ge- mannen kunnen metzulk eenemachine zooveel
deelte van het kiemwit gelegen. Het omvat maajena1s10mannenzondermachine.
kruipende, rankenvormende heestertjes of M aalstroom (De)of Moskohtroom,aan
kruiden in Midden-en Zuid-Europa,mettegen- de kust van Noorw egen op 68ON.B.,isvan
overgèsteldebladerenenalleenstaande,meestal oudsberucht.Eene reeks vankleineeilanden,
witte,maar 00k witte en roodebloemen.Van de LoFoden genaamd,loopthier van de kust
desoortennoemenwj:denkleLnenmaapdenpalm zuidwestw aarts n= r zee en vormteene van
(V.minor L.4,een inheemsch plantle,onder kanalen doorsnedene landtong,aan wier uitkreuyelhout groejend en in April en Mei einde zich de eilanden Vâroe en Röst bevinbloejend, met (unne, ronde, meerendeels den. In hetmidden van het kanaal,hetwelk
kruipende en wcrtelslaande Btengels,gladde, die beiden Bcheidt,verrjst deMoskoë-klipj
glanzige,altjd groene,lancetvormige oflang- waarnaar de stroom genoemd is.W anneernu
w erpige, lederachtige bladeren en okselstan- de vloed van het zuiden naar het noorden
dige,langgesteelde blaauwe ofwittebloemen, rolt, verdeelt hj zich bj de Lofoden in Q

en dengrootenmqagdehpalm (Vincamalor L.
),
die in Zuid-Kuropa groeitpop de voorgaande
soortgeljkt,maargrootereafmetingen heeft.
Ten slotte vermelden wj nog F.BerbaeeaXif.
uitHongarjeen V.rodlcelL.vanMadagascar.
Deze laatste versiert,develden van heteiland

takken.De westeljke zet zjp 100p voortj
doch de oosteljkestuittegen hetland.Hierdoor wordt het water opgezet en zoekteen
uitweg door z0o even vermeld kanaal,waar

hettegen denstroom inloopt.Plaatseljke 0mstandigheden werken m ede,om aan die ont-

St.Eùstatius,evenals hetmadelief
le die van m oetende stroomen eene cirkelvormige beNederland.
weging te bezorgen,en zoo ontstaatdeM aalM aagpom p is de naam van een heel- stroom.Dat deze voor groote schepen gevaarltundiginstrument,hetwelkdient,om demaag ljk z0uwezen,isin strjd metdewaarheid;

van haren vloeibaren inhoud te ontlasten. zelfs begeven zich vele visschersvaartuigen
Doorgaans isheteenebuisvangevulcaniseerd derwaarts.

kaoetsloek,welkemen doorden slokdarm in

M aan is in het algemeen de naam van

de maag brengt.Door die buis voorzietmen een klein hemelligchaam, dat zich om eene
demaag van eenehoeveelheid vocht,gewoon- der planeten en m et deze om de z0nbeweegt.

ljk luuw watey,waarnamendezebuisdoorer In meerbeperktebeteekenisnoemenwjalduB

eene tweede aan t0e te voegen illeen hevel de trawant, satellietof'gezellin onzer aarde.
verandert,Nvaardoor hetin de maag gebragte Deze maan beweegt zich in eene elliptische
vocht metde schadeljkebestanddeelen,welke loopbaan om de door Ons bewoonde planeetj
men uit datingewand verwjderen wil,ge- en de periode van dezen 0m100p heeftaanleiding gegeven t0t de verdeeling van het
leideljk wegloopt.

M aaven noemt men het afsnjden van Jaar in maanden, hoeweldeze geenszing za-

gras ofklaver met de zeis ofvan graan m et m envallen m et de maanperioden.De ware0m-

de zicht, hoewel het Jonge graan 50k we1 lûopstjd van de maan bedraagt 27 dageù,7

tot veevoeder m etde zeis w ordtafgesneden. uren,43 mi
nuten en 111/c seconde. TegenMen mu it hetgras,wanneer hetgeschikt is woordig vermindertdie periode elkeeeuw met

MAAN.

Q69

l/aosteeener seeonde,terwjl ztlàa duizende delbaren l00p van demaan!doch daarbj k0.
Jaren weder za1 toenemen.Deze periodeis men n0g onderscheidene storingen, welkehet
echtergeenszinsdievan deschjngestaltenvan vooruit berekenen van de juiste plaats der
de maan, want de aarde vervolgtinmiddels maan zeermoejeljk maken.De voornaamste
haren togt en komt alzoo met de maan in sterrekundigen van alletjden hebbenzichbeeen anderen stand metbetrekking t0tde zon. jverd om die moejeljkheid uitden weg te
W anneer de aarde zich in c(;g.t)en de ruimen, en dit is verreweg hetbest gelukt
maan zich in a bevindt,terwjldez0n inde aan Hansen,wie/s maantafels weinig tewenrigting 4ervan cen c'uitgaanderegteljnen schen overlaten.Devoornaamsteoorzaak dezer

storingen is de z0n, die, schoon 400maa1
zoovervan de m aan verwjderd als deaarde,

1
1

met ongeljke kracht en in ongeljkerigting
op die beide hemelligctamen werkt.

De schjngestalten dermaan worden voort-

gebragt door de verschillende standen der
maan met betrekking t0tde z0n en deaarde;

zj zjn afhankeljk van den driehoek,waarvan de zgn, de aarde en de maan de hoek-

?unten vormen.In ;g.2 zien wj deaarde
ln C,en deevenwjdige ljnen strekken zich
uit in de rigting derzon.Bj nieuwe maanj

m bevindt zich de maan tegenover het
c/h N
verlichte gedeelte der aarde en houdt hare
//,/
donkere heltt naar deze gekeerd,zoodatzj
@
voor0nsonzigtbaaris.Begeeftzjzichnaar2,
+
Fig.1. Maan.

moet gezochtworden,dan vertoontde maan
hare verlichte oppervlakte aan de aarde,en
hetis volle maan.Bewegen zich nu de maan
en de aardein derigting,doordepjlaangewezen, en heeft de maan in c' haren togt

dan ontwaartm endesnam iddagsendesavonds
een kl6in gedeelte Van de verlichte 0PPervlakte der maan in de gedaante van een sik-

kel,terwjl hetteruggekaatste licht van de

aarde er het asehgoaauwe DcAf voortbrengt,

hetwelk bj helderen hemel methetbloote

00g kan Nvorden waargenbmen.In den stand
E r (eerstekwarti
er)is de helftvan dedonkere en de helftvan deverlichte oppervlakte
om deaarde volbragt,dan moet zj zich n0g der m aan naar de aarde gekeerd. In den
voortbewegen t0t in a'vôördathetweêrvolle stand 4 ziet men het grootste gedeelte der
maan is. llierdoor wordt de periodp, van verlichte maanschjf, en in den stand V m

welke de schjngestalten afhankeljk zjn?53 (v0lle maan)aanschouwtmen degeheelever-

uren langer, en deze 0ml00p. de synodlsehe lichte helftten de maaq isden ganschennacht
genaamd, duurt derhalve 29 dagen,12 uren, zigtbaar. De verdere 100p naar 6, naar L 1:

44minuten en 29/I:deseconde.
De middelljn der maan heefteenelengte
van 468 geogr. mjl, terwjl die deraarde
37/1cdemaalzoogrootis,- hareoppervlakte
bedraagt 688635 1 geogr. mjl,terwjldie
der aarde 131/2 maal z00 groot is,- en
haar inhoud 53
'735000 kubieke geogr.mtil,
terwjlmen dien de< aarde vexkrkgt door dat
bedrag met 491/2 te vermenigvuldigen.Haar
m iddelbare afstand van de aarde is,van middelpunt t0t middelpunt, 51762 geogr. mtll,
en die der naastgelegene punten van beider

oypervlakten 50669 geog'
r.mjl.Daa'
rdemaan

(laatstekwartier)ennaar8heeftgeenenieuwe
verklaring noodig.Bevond zich de loopbaan
der maan metdie deraarde in hetzelfdevlak,
dan zou men bljkbaarbj elkenieuwe maan
eene zonsverduisteriny en bj elkevollemaan

eene m aansverduisterlng hebben.Daarechter
het vlak van de loopbaan der aarde dat van
de loopbaan der maan onder een hoek snjdtj
komen die gebeurtenissen slechts zelden voor.
D e dagen, sedert de nieuwe m aan verlooPen, vorm en den onderdom der maan en de
kring van 29 t0t 30 dagen de maanperiode.
Ieder Jaar onzer aarde telt127/,9maanperiode.Telkens na 19 Jaren valtdenieuwe maan

zlch in eene ellips beweegt,is hetverschil
van afstand in het apogaeum en perigaeum ongeveer op den lsten Januarjqmengeeftaan

2840 geogr.mjl.De tjd,die van heteene de afzonderljke jaren van deze lgjarigepe-

perigaeum t0thetandereverloopt,is27dagen, riode den naam van gnldengetal(ziealdaar).
Twaalf synodische omloopen van demaan om
13 uren,48 minutenen 373/5deseconde.
De maan beweegt zich niet in hetvlakvan deaardevormen hetzuiveremaanjaar.

delonpbaan deraarde,zoodatzdzichnueens

Deinhoudonzeraardeis491/2maalz00grûût

ten noorden daarboven verheft en dan we- a1s die der maan.'
W as de digtheid dierbeide
4er ten zuiden daaronder daalt.De punten hemelligchamen geljk,dan z0u o0k demassa

waar zj de ecliptica ontmoet, noemt men der aarde 491/: maal z00 groot wezen.Het
knoopen en men ondersc,
heidtalzoo een kllm- bljkt echter uit den invloed der maan Op
veA
ltfes eneen dalenden knoop.Zj spoedtzieh de aarde, dat de m assa van deze 81-maal
van een 'der knoopen naar denzelfden knoop z00 groot is als die der maan.De maan 0nin 27dagen,5uren,5minuten en36seconden. derscheidt zich dus door eene geringere digt-

Aldezecjfershebbenbetrekkingop den mid- heid,welket0tdiederaardestaatals491/::81
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of opyeveer a1s 3:5. Zoowel die geringere
digtheld a1sdeminderelengteharermiddelljn
is oorzaak, dat de zwaarte er sl
echts l/gde
bedraagt van die op aarde, zoodat een l1gchaam van 100pondal
daarslerhts161/,pond
z0u wegen.Een vrj vallend ligchaam doorl
oopterin de eerstesecondeslechts l/sdevan
den afstand, dien het hier op aarde a:egt,

00k leverde men halve bollen van de m= n
met hare bergen en dalen in relièf,alsmede

fkaaje photogrammen.De bestezjn dievan
W arren de Jtz.Bue te Londen.
Hetbljkt,datdenaar0nstoegekeerdehelft

van
de oppervlakte der maan zeer bergachtig
@
IS* de bergstreek beslaat e
r 2/adeder0PPervlakte. M en ziet 0r slechts weinige bergketerwjl de lengte van den secondeslinger er tens,xaaar des te zaeer ringgebrgten,die drkelvormig een grooten ketelomgeven en naar
nng geen l
/6devan eeneNed.elbedraagt.
Op een àemelligcbaam , hetwelk zich be- binnen eene steile helling,doch naar buiten

trekkeljk z00 digt bj onze aarde bevindt,. eene zachte gloojing hebben. De grootste
ontwaart men met het bloote 0og even z00 ringgebergten hebben eene middelljn van
vele bjzonderheden als op andere hemellig- 30 geogr.mjl,de kleinstejdiewj kunnen
chamen door middelderkrachtigstekjkers. waarneten, eene van weinige duizende Ned.
Lichte en donkere gedeelten Fisselen op de el,terwjlde tusschensoorten nietontbreken,

K aan elkander af. Men aanschouwt steeds en het geheele getalringgebergten der maan
-

-

éj
..

I
a?J

xge-

/g

6
tX

/
1
.

z.-

;
(?y1

.

,

lzkLI.L, -.

---.-....--- ..
-.

ë
j
l
t7l#

2

V

4

K 1)
...
---.

-- .

'

diezelfde gedeelten, hoewel wegens de ver- op naqenoeg 50000wordtgeschat.Bjsommi
ge
schillende werking van hetzonnelichtnu eens rjst u1thetmidden van den keteleen steile
meer,dan eensminderduideljk,- nameljk berg of zelfs een gebergte omhoog,oeptraaldemaan houdt8teedsdezelfdezjdenaar0ns à:r.g genu md, doch zulk een centraalberg
toegekeerd. Daaruit trekt men bet besluit, is steeds lager dan de ringwal.Doorgaans is
dat'zj gedurende haren omloopstjd om de de ringwal cirkelvormig,m aar 00k weleens
aarde 00k eenmaalom hare eigene aswentelt. langrond;hj isnietoveraleven hoog,maar
Intusschen klgt men meer te zien dan de enkele toppen verheFen zich boven den kam.
halve oppervlakte,zooals verklaard is in het Men ziet evenwel,dat tusschen die ketels en
artikelIâbratie.N0gveelmeerbjzonderheden de kraters der vuurspuwendebergen op aarde
merkt men op, wanneer m en de maan door weinig overeenkomst bestaat. Immèrs de

een goeden kjker gadeslaat.Dientengevolge grootste kraters der aarde zjn naauweljks

heeft men maankak ten vervaardigd. Dit ge- zoo groot als de kleinste der maan.
schiedde reeds vöör 2 eçuwen door Herelius, Valt het zonnelichtzeer schuins op de open kort daarna door Gr'
%maldL,- later door pervlakto der maan,dan zjn die ketelsmet
Cas&* '
%, Lak'
%r6 en Tobias M ayer, - en in donkere schaduwenbedekt.Bj eentoenemend

èn:eeeuw voorald00r Mödler en donrSenchi. rjzen der z0n verminderen die schaduwen
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langzamerhand,om bj volle maan geheelen heeftmenalhetmogeljkebeproefd,om zich
al te verdwjnen.In dit geval zjn zj door van het bestaan van een dampkring en van
den waarnemer Op aarde doorgaansnietvan

meren, rivieren en wouden ten behoeve der

den ringwal te onderscheiden,bjaldien deze maanbewoners te vergewissen. O0k bezit de
geene andere kleurbezit.Menaanschouwtdan maan geen licht, maar ontleent het aan de
alleen groote,grjze vlekken,benevens een zon.Van deaarde ontvangtzj voortsterug-

aantal lichte strepen, die van bepaalde mid- gekaatst zonnelicht, doch dit is wegens de
delpunten uitgaan en zich over bergen en grootere oppervl
akte deraardschjf131/gmaal

dalen verspreiden.Veel fkaajer is hetvoor- z0osterk a1shetlicht,hetwelk wj van haar
komen van dit hemelligchaa'
m bj eerste of ontvangen.
laatste kwartier,vooralwanneermen danden
Dikwjls heeftmen gevraagd, ofde zaaan
gewapenden blik vestigtopdemerkwaardigste

invloed Oefent op hetweder.Doch deze vraag

rinqgebergten,zooals Tycho en Copernicus. wordtdoordedampkringskundigenvrjeenstem-

Klelne ringgebergten zjn hieren daarop de mig m et nneen''beantwoord,althans wat de
mM n Vereenigd &lS paarlen aan een snoer. schjngestalten betreft. Daarentegen hceftmen
Alleenstaande,hooge gebergten,uitde vlakte opgemerkt,datgedurendedentjd,waarinzich
verrjzend,behooren ertotdezeldzaamheden. de maan hetdigtst bj deaarde bevindt,het
Een zoodanige, Pico genaamd, verheft zich

weder doorgaans helder en droog en de lucht

inhetnoordeljkegedeeltedermaanterhoogte warm is.Velen echter noemen o0k deze bevan meer dan 2000 Ned.el.De hoogste top- weringeeneongerjmdheid.Nietveelgunstiger
pen verrjzen erin den Apenninus,waarde staat het met den invloed van de maan op
Bteile berg Huyghens eene hoogte heeft van
meer dan 5500 Ned. e1. De diepste ketels
liggen in hetzuiden;de bodem van dien van
den Newton ligt er 7000 Ned. ellager dan
de ringwal.
Voortsontwaart men op de maan een ver-

ziekten en op 'smenschen ligchaam in het
algemeen.Eén ding is zeker: De maan geeft
licht, en dat het licht invloed heeft op de

aardeenharebewoners,isboven allentwjfel

verheven.Het is eehterbekend,dat de 00rzaken der weêrsveranderingen niet gelegen
Bchjnseljhetwelk op aarde geheelen 11ont- zjn in de maan, niet in de planeten en cobreekt,nameljk diepe splden of rillen,di8 m eten, 00k niet in zonnevlekken, maar in
in den vollen zonnegloeddunne,lichtendcstke- onze aarde en haren dampkringyterwjlde

penvormen,maarbjlageren zonnestandeene oorzaken der ongesteldheden te zoeken zjn
donkere schaduw vertoonen.Hetzjn geene in 0nsligçhaam endeomstandigheden,waarin
rivieren,wantm en ontw aart er niets,datop

het libchaam verkeert.Den merkwaardigsten

bron 0f.mond geljkt?en zj loopen 00k over invloed van de maan op de aarde ontwaren
oneFenheden heen.Daarenboven hebben zj wj in eben nloed (ziealdaar).
geen kronkelenden,maar een regtljpigen of Vraagt men wat zj zien zouden,indien
hoekig gebroken l00p.Een naauwkeurig 0n- wj 0nsop demaan kondenverplaatsen?W j
derzock heefthetwaarschjnljkgemaakt,dat zouden dan de aarde aanschouwen a1s eene

de maan door herhaalde vtlrige uitbarstingen schjf,wel
ke 131/umaalzoo grootisa1sdie,
hare hedendaagsche oppervlakte verkregen waarmededemaanzichaanonzenblikvertoont.
heeft,en dat deze uitbarstingen behooren t0t Op 3/:devan deûppervlaktedermaanzouden

j de aarde onophoudeljk vösr 0ns zienj
verschillende vormingstjdperken (selenologi- w
Bche perioden).De groote ringgebergten zp
-n op 3l,/7de piets van haar bemerken, en op
allen doorboord van latere opstuwingen.H0e
zulks in en op onze aardkorst geschiedde,is

ons duideljk geworden doorwetenschappeljke
nasporingen,maarop welkewjze de opper-

-.

l/rde zouden wj h=r zeer langzaam zien
op-en ondexgaan.Zj zou sehijngestalten voor
OnSVor:ien,evenals de rqaan VO0r Ons,raaar
Juist in tegenovergestelde orde.Ook zouden
wj haar duideljk om hare as zien wentelen

pervlakte der maan z0o verbazende veranderingen ondergaan heeft, ligtvoor 0ns in het en haar sterker zien schitteren,wanneer de
duister.
landen dan wanneer.de zeeën naar 0ns w aren
Lucht en w ater zoekt men op de m aan te toegekeerd. W i
J' zouden zien, dat van den
vergeefs.Zj heeftgeen lichtbrekenden oflicht- opgang tot den ondergang der zon 354 uren

verzwakkenden dampkring; hare diepten zjn verliepen, t'
erwjl de nacht eene dergeljke
geene meren, hare rillen geene rivieren.De
volkom ene stilte w ordt er door geen'geluid
afgebroken en het kleurenspelvan den regenboog is er onbekend.Geene schemering vormt
er den overgang van dag en nacht,en de dag
heeft er de lengte van onze maand.Aan het
pikzwarte uitspansel schittert er de z0n met

lengte bezat. Het verschil in de lengte der
dagen z0u er gering wezen.Om den derden

of vierden dag zouden wj er eene zonsverdui8tering w aarnem en, w elke 4 uren aanhoudt.Dedonkere aardschjfisdan dooreen
rooden, schitterenden kring omgeven. Aard-

verduisteringen zouden wj op demaanzelden
een gloed,dieonverdraagljk isvoorhetmen- waarnemen, maar tevens zeer onbelangrjk
scheljk 00g.In velediepten,bepaaldeljk in villden.Er zou om de 3 jaar ééne plaats
depoolstreek.heersehteeneeeuwigeduisternis grjpen,die slechtseenekleinedopkerévlek
en sommigebergtoppen baden zich onverpoosd op deblinkendeaardschjfdeedontstaan.Alle

in het licht.Voor schepselen, a1s onze aarde sterren, zoow el planeten als vaste sterren,
bewonen, is de maan geene geschikte ver- geven er veel sterker licht en veel kalmer

bljfplaats; zj zouden erstikken,blind wor- glans; daarenboven bezit hare dageljksche
4en, versmaèhten of bevriezen. Vruchteloos beweging sleehts l/acste 4er snelheid,welke
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wj hler bj haar opmerken. Voorts vergete
men niet,datwj op hetvan 0nsafgekeerde
halfrond dermaan nooitde aardezoudenzien.
Eindeljk zouden wj ergeenewolken ofnevelen ontwaren,terwjlwj erwaarschjnljk
00k bj dag de sterren aan hetdonkere uitspanselmethetongewapend00gzoudenkunnen
waarnemen.- overmaan* kelraadplegemen
œ ldengetal, en over maaneelips het artikel
Verdnistering.

M aand.HetJaarisverdeeld in 12maan-

den, van welke vier 30 en zeven 31 dagen
tellen,.terwjlFebruarj er28 of29 kan heb-

bezorgde hem den haatderdaardoorgekrenkte

bçvolking,zoodatbj den opstandin1830zjn
h'
ötel te Brussel werd in brand gestoken.
Moesthj aanvankeljk wjken voordenstorm,
koning W illem 1 herstelde hem weldra in
zjne waardigheid. Hj zag zich hierin bevestigd door Wiïlem ff,en ontving eerst in
1842 een eervol ontslag met den rang van

minister van Staat.Nu wjdde hj zjne overige dagen aan de beoefening derfraajeletteren en overleed den 14den Februarj 1849.
Hj bezat het grootkruis derOrde van den
Nederlandschen Leeuw en was 1id van de
Tweede klasse van het Koninkljk Neder-

ben.In het voorgaand artikel hebben wj
ezien, dat die verdeeling van den omloops- landsch Instituut, alsmede van het Provindtjd der maan afkomstig is,doch daarhet aal Utrechtsch Genootschap en van de LeidJaar - de omloopstjd deraarde om de z0n sche Maatschappj van Nederlandsche LetterloT/Tqde omloopstjd van demaan bevat, kunde.Hj heeftgGedenkschriften''nagelaten,
ie eerst25Jaren nazjndoodhetlichtmogheeft men die 7/Igde overde 12moeten ver- d
deelen, om met 12 maanden hetJaarv0lte ten zien.
Pieter J'
ccpsv.
: van Xclpds, geboren den
maken.Degpbruikeljke namen der maanden
àjn van oud-Romeinschen oorsprong.De Ne- 2den November1770.Hj studeerdeteLeiden
derlandsche benamingen:Louwmaand,Sprok- in de geneeskunde, bezochta1s candidaatde
kelmaand', Lentemaand, Grasmaand, Bloei- hospitalen te Londen, verwierf in 1794 den
maand,Zomermaand,llooimaand,Oogstmaand, doctorsrang, zag zich benoemd tot tweeden
Herfstmaand,W jnmaand,Slagtmaand,W in- stadsdoctor te.Kampen,en verkreeg heteertermaand w orden zelden gebezigd.
metaalbjhetBata>fschgenootschapvanproef-

M aanen (Van). Onder dezen naam ver- ondervindeljke wjsbegeerte te Rotterdam
melden wj 3 broeders,geboren te 'sGraven- dooreene Latjnscheverhandeling:soverhet

hage en zonen van mr.Johannes1)J@ Maanen, regtgebruik van brillen en andereoogglazen''.
ru dsheer in hetH0fvan Holland en Zeeland, In 1795 aanvaarddehj hethoogleeraarsambt
in de genees-,ontleed-,heel-en verloskunde
en Maria eJl Overzee,nameljk:
Cornelis Felis eJ,
s M aanqn, gebdren den aan de hoogeschoolte Harderwjk meteene
9denSeptember1769.Hj studeerdeteLeiden oratie: pDe studio chirurgiae nostra in patria
en bekwam er den doctorsgraad in de regten melius excolendo etillustrando''.In 1806indeop eene: sDissertatio de ignorantiae et erro- zelfde betrekkingteGroningenberoepen,zorgris natura, praecipue in contradibus et de- dekoningLodewl
jk,dathjinHarderwjkbleef
lictis''.Hj vestigde zich alsadvocaatin zjne en benoemde hem t0tconsultérendgeneesheer.
geboortestad en w erd er weldra secretaris. Reedshet volgende Jaar echter werd hj comNiet lang na de omwenteling in 1795 zag hj missaris-generaalvoor de geneeskundigedienst
zich benoemd t0t advocaat-iscaal en procu- en gewoon ljfartsdesKonings,enkortdaarna
reur-generaalbj het Hofvan Holland?Zee- ridder van de Orde der Unie en oëcier van

land,en W est-Friesland.In diehoedanlqheid 'sKoningsHuis.Hj vestigde zich te Amster-

zag hj zich genoodzaakt,hetdoodvonnlste dam en bleefcommissaris-generaal,totdat die
eischen tegen RepelaerrczlDriel,indiewoelige betrekking bj onze inljvingin hetKeizerrjk
dagen beschuldigd van hoogverraadj - een werd afgeschaft.In 1810 aanvaarddehjvoorts
eisch,die hem t0tzjnegroote bljdschap door het hoogleeraarsambt aan het Athenaeum te
hetHofwerd ontzegd.DoorkoningLodewl
jk Amsterdam met eene yedevoering:pDe audawerd hj vervolgens aangesteld t0t minister cia chirurgicavere ndbili,maximesalutifbra'',
van Justitie en Politie..Daarhj echterwei- doch toen zjnewenschen naargepastehulpgerde eenegeheime politiein tevoeren,moest middelen bjhet onderwjsonvervuld bleven,
hj afstand doen van ztlne betrekking,doch legdehj in 1813 zjnebelrekking nederjom
werd na Nederlands inljving in hetKeizer- zich onverdeeld aan de practjk te wjden.
rjk eerstepresidentvanhetHoogGeregtshof. Hj bedankte voor een leerstoel>an deacaNa 1813 bevestigde koning W illem I hem in démie'te Leiden, doch bleefwerkzaam a1s
die waardigheid en benoemde hem voorts t0t secretarisvan hetGenootschap t0tbevordering
ministervan Justitie.Bj de zamenkomstder van genees- en heelkunde, en overleed den
Notabelen, in 1814 door dien Vorstbjeen- 16den November 1854.Men vindtvanhem 0ngeroepen om over hetontw el'p van staatsregeling te beslissen, opende hj op last des
Koningshde
rgadering meteeneredevoering,
jve
i
de
waarin
beginselen en gronden ontvouwde,'
waarop hetontwerp rustte.Ook was
hg lid van de commissie.tot herziening der

derscheidene verhandelingen in geneeskllndige

tjdschriften.
Inlorentilu J'
ccosl: nan rclàelz, geboren
den 26sten December 1777.Hj studeeri
lete
Leiden in de godgeleerdheid en daarna te

Harderwgk in de geneeskunde, vertaalde het

constitutie, noodzakeljk geworden door de geschriftvan llumenbach.pDevarietatenativa
vereenigingderNoordeljke en ZuideljkeNe- generishumani(1800)''enverwierfkortdaarna
derlanden in 1815.Zjn jver om de Nedei- den doctorsgraad 0y eenedissertatie:pDenalandsche taal overal in België in te voeren, tura humana sui lpsius conservatrice ac me-
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den chef van den stafvoor den cûnnetable.
Reeds in 738 had de connetable van Kar6l
de Gropf: 2 maarschalken. Bevond zich het
leger onder het beveldes Konings, dan was
de maarschalk bevelhebber der voorhoede.Alleeraarsambt,bezochtin 1820 op laltder re- lengswerd de betrekkjng van maarschalk de
géring Groningen en Friesland om dekoortsen aanzienljkste in hetleger.Hetaantalmaaraldaar gadete slaan,en werddaarnaridderder schalkenverschildeinFrankrjkaanmerkeljk.
Orde van den Nederlandschen Leeuw. Voorts onderLodewi
jkd6Sàili
#ewarenertwee,onder
bekleedde hj onderscheidene gewigtige be- Hendrik JF vier of vjf en onder Lodewi;k
tr:kkingen:hj wasreferendarisvoorgenees- XIV twintig,N apoleonbenoem deergedurende

diatrice''
.Hj vestigde zich toenalsgeneesheer
te 'sGravenhage en werd erin 1806benoemd
t0t lector in de sçhei-en artsenjkunde.00k
hieldhj voorlezingen over dierkunde,kwam
teHarderwjk in aanmerking voor eenhoog-

kundige u ngelegenheden bj hetdepartement zjn bewin; vjfentwintig.ZieookonderVeldvan Binnenlandsche Zaken, referendaris bj vlcrdc/zclk.
den Raad van State,raad-adviseux bj het M aart,afkomstig van M ars, de oorlogsdepartement van Binnenlandsche Zaken,wet- god der Romeinen,wordt 00k lentemaand gehouder van 'sGravenhage,1id derProvinciale noemd.Zj is de derde maand van hetjaar
Staten van Zuid-llolland,lid,commissarisen en op haar zlsten of 22sten dag valtmet de

directeur van talrjke vereenigingen en van voorjaarsnachteveninghetbegin van delente.
zeer vele geleerde genootschappen, en w erd
in 1848 staatsraad in buitengewonedienst.Hj
overleed den 14den November 1861.

Vandaar het spreekwoord,datMaart9 lentedagen heeft.Doorgaansis deze maand eçhter,
in weerw il van hare lentedagen, zeer guur

M aangebergte,bj de Arabische schrj- en onaangenaam,enhierdooreenegevaarljke
vers Dsjebl-el-Komr, noemde men steeds,op vjandin voor hoogbejaarden en voorteringhet gezag van Ptolemaeus,een gebergte,dat ljders.
als de vermeende noordeljke zoom van het M aas (De),de tweedehoofdriviervanNe-

Zuid-Afrikaansche hoogland van Kaap Garda- derland, ontspringt in het Fransche departefuiaan de Indische Zeein westeljke rigting ment Haute Marne niet ver van het dorp
zou voortschrjden t0taan deGolfvan Benin M euse in de Faucilles en loopt doorde deaan den Atlantischen Oceaan.Het is echter partementen Vosges,Meuseen Ardenneslangs
later gebleken,datzt
llk eene berrketen v0l- de steden Neufchateau,Verdun (waarzj bestrekt niet bestaat.Alleen de Killmandsjaro vaarbaar wordt),Sedan,Mezières en Givet,
z0u a1s een aanzienljke sneellwtog in aan- waarna zj hetBelyisch grondgebied bereikt,
m erking kunnen komenqdoch deze llgtgeensvoorts langs Dlnant,Bouvignes,Namen,
zins op hetgebied derbronnen van de Njl, Hoei, Luik en Viséj vormt dan, langs
W aAr men volgens Ptolemaeus het Maange- Maastricht stroomende, de grens tusschen
Belgisch en Nederlandsch Limburg en komt
bergte m oet zoeken.
M aankop,zie Papaver.
dan, beneden Stevensweert, geheel op NeM aapkruid (Lunaria L.4isdenaam van derlandschen bodem en stroomt langs W eseen plantengeslacht derfamilie der Kruisbloe- sem ,Roermond Neer,Venlo,Kuyk,Gravej
migen.Hetbehoort in ons Vaderland niette Ravenstein, Batenburg, Megen en de forten
huis,maar in Zuid- en Midden-Europa vindt Crevecoeur en Loevestein? daarna met de
men:L.Nepi : M oeneh.,die 00k bj 0ns in W aalt0t Merwede vereenlgd,langs W oudrituinen wordt aangekweekt en merkwaardig chem, Gorinchem ,W erkendam en Dordreeht,
is wegens den eigenaardigen vorm van hare waar zj zich in 2 armen verdeelt.Een van

vruchten.Deze zjn breed-ovaal,bjnaronden
zamengedrukt, zoodat zj eenigzins op muntstukken geljken en a1s Jqdaspenningenbekend
zjn, - alsmede L.re#itrl'
rl L.,kleiner dan

deze, de Noord geheeten,vereenigt zich bj

K rimpen m et deLek en looptonderdennaam
van Nieuwe M aas langs Rottcrdam ,Delftshaven, Schiedam , Vlaardingen en M aassluis,

de voorgaande soort,met ellipslancetvormige terwjlde andere arm ,Otzde Maasgeheeten,
vruchten en welriekende bloemen.
m etde Nieuw e Maasde eilandenIlsselmonde

M aantafels zjn sterrekundige tafels, en Rozenburg vormt en voorbj den Briel

w aarin m en de plaats der m aan aan den he- stroomt? waarna beide axmen vereenigd zich
me1op bepaalde tjden kan vinden.Zj zjn door een breeden mond,het Brielsche D iep,
dus niet alleen van sterrekundig,maar 00k in de Noordzee storten.
van zeevaartkundig belang.Imm ers de waarDe Maas ontvangttalrjkezjrivieren.Daarneming van de plaats der maan en het na- t0e behooren inFrankrjk enBelgiëdeChiers,
gaan van den tjd,waarop demaan op die- de Semoy,de Lesse,de Viron,de Méhaigne,

zelfdeplaat'
sbjv.teGreenwichgezienwordt, de Ourthe (bj Luik),deSambre (bjNamen)
iseen uitstekend middelom de lengteop zee de Jaar (de Jeker),de Neer, deGeule,de
te bepalen.

M aanvisch 9zie Klompriselt.
M aanziek , zie Slaapwandelen.
M aarschalk ,eigenljkpaardenkneat(van
mare ofpaard en dcF
zllk ofknecht),wasaan-

vankeljk detitelvan iemand,die hetopzigt
had over de paarden.Later ontving ditwoord

in Frankrjk eene militaire beteekenis,daar
men dezen naa:a gaf aan den adjudant of
X.

Roer en de Nies,- voortsinonsVaderland
de Raam , de Dieze, de Linge en de Hollandsche Ilssel. Niet al die wateren bereiken door het Brielsche D iep de zee,daar de
M erwede zich van een gedeelte van haar
water door de W erkendamsche Killen in den
Bieschbosch ontlast, en de Dordsche Kilen
hetSpui,tusschen heteiland Voorne en den
Hoekpchen W aard,hunne wateren uitdeOt
lde
18
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Maas ontvangen. De gemiddelde breedte der verbonden.De stad isn0g al regelmatig aan-

Maas is in Frankrjk 60 t0t 100 Ned.el, gelegd en bezitaanzienljke openbaregeboutusschen Namen en Luik 130 t0t140 Ned.el wen en pleinen,zooalsde Groote Marktmet
en bi
j Giessen ruim 400 Ned.el,- die der het indrukwekkend stadhuis,w aar zich eene

MerwedebenedenDalem 1100,bjGorinchem
760 en bj Dordrecht395Ned.e1.DeNieuwe
Maas heeft bj Rotterdam eene breedte van
350 Ned. el. De geheele rivier heeft eene
lengte van 97 geogr.mj1eneenstroomgebied
van 864 D geogr.mjl.Haar bovenloop op

de hoogvlakte Van Lothari
ngen is op vele
plaatsen ingesloten door stelle rotswandenj
w
e
l
ke
t
er
hoogt
e
v
a
n
hefen.z
Me
ich
rkwaardig is het 500 Ned.elverdatde rivierniet

vervan Neufchâteauplotseljk onderdeaarde
verdwjnt (Perte de la Meuse) en eerstop
een afstand van nagenoeg een uurgaans,bj
Nonancourt,weder te voorschjn treedt.ln
de Ardennen en voortst0taan Luik zjnhare
oevers rotsachtig en steil,en bj Maastricht
bereiktzj devlakte.Onderscheidenekanalen

openbare boekerj bevindt,en hetdoorb00men omgevene paradeplein, het Vrjthofgenaamd, - voorts een groot aantalkerken,

van welke wj dievan St.ServatiusvermeldenmethetmontzmentvanKareldeGrootedoor

Geefs (1845),eengymnasium eneenehoogere
burqerschool.Tevoren waszjdebelangrjkste
vestlng van Nederland.De voormalige dtadel

op den nabjgelegen St.Pietersberg werdin

1701 gebouwd,en door sluizen,tusschendeze
en de stad gelegen,k0n m en het platte land

onderwaterzetten.T0tde belangrjkstetakken van njverheid behooren er het stoken
van brandewjn,het brouwen van bier,het

weven van laken en ianel,het vervaardigen
van gew eren,zeep en leder,alsm ede hetverbouwen van meekrap, tabak en cichorei.
staàn met haar in verband,zooals de Zuid- Merkwaardig is er voorts de St.Pietersberg
W illemsvaart, het Kanaalvan Brabant,het met zjne talrjke holen en gangen en zjne
Ardennenkanaal,het Oise-sambre-Kanaalen belangrjkeversteeningen.
Maastricht, door de Salische Franken gehet Maas-Moezel-Kanaal.
ticht en de hoofdstad der Tongeren,w erd in
HetnaarhaarjenoemdeDepavtementdela sde
5de eeuw doorA ttila,koning derHunnen,
A :..
::in Frankrkk beslaathetnoordwesteljk
gedeelte der hoogvlakte van Lotharingen, geplunderd en verbrand.Oorspronkeljk was

nameljk hethertogdom Baren delandschap- zj de zetel van eeu bisschop,doch toen in

698 de heilige Lambertws den marteldood 0ndergaan had, werd die zetelverplaatst naar
Luik. In 881 werd Maastricht door de N00rmannen verbrand, doch weldra weder opgeop bjna 114 D geoyr.mjlruim 284000in- bouwd en door de Hertogen van Brabantals
woners (1872). Het ls gesplitst in 4e4 ar- rjksleen bezeten. Karel F onthief haar in
rondissementen Bar-le-Duc,Commercy,Mont- 1530 van alle leenroerigheid en nam haar in
medy en Verdun en beeft Bar-le-Duc t0t eigendom. In 1579 werd zj doorParma behoofdstad. De Maas stroomt er over een af- legerd en, na hetafslaan van 9 stormen,op

pen Verdunois en Clermontois. Het grenst
ten noorden aan Luxemburg en voor 't overige aan de departementen Meurthe-Moselle,
Vosges, Haute Marne en Ardennes en telt

stand van 18 geogr.mjldoorheen;daarlangs een avond bj verrassing ingenomen,waarbj
loopt eene bergketen,die den naam van Ar- 8000 ingezetenen doorde Spanjaardenwerden
gonne draagt, en onderscheidene riviertjes vermoord, en zj bleefin de magt der Spaneelt
Feïk
besproejen er den bodem.Deze laatste is in Jaarden t0t in 1632, toen Frederik .
het noordeljk gedeelte rotsachtig en d0r, haar heroverde.In 1634 werd zj doorden
her
t
o
g
ran
.
poz
l
ï
l
l
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l
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z
z0o
dapper
ver
de
di
gd,
maar in het zuideljk gedeelte vruchtbaaren
vooral in de dalen m et een w eligen planten- dat de vjand vruchteloos alle krachten aan-

groei versierd. Het klimaat is er koel en wendde om zich van haar meester te maken,
vochtig,en debergluchtscherp,maargezond. en bj den Vrede van Munster (1648)werd

W jn-,ooft- en landbouw en vooralde vee- zj aan Nederland toegekend. ln 1673 werd
jkXTF,en deFranteelt vormen erbelangrjke bronnen van be- zj veroverd doorLodewl
staan. O0k wordter eene groote hoeveelheid schen behielden haar t0t aan den Vrede van
megen (1678).ln 1708 deden zj vergeefjzererts opgedolven, terwjl de bodem er Nj
tevens lei- en bouwsteen, prachtig marmer, scie pogingen om haar in te nemen,doch in
gips, mergel, potklei enz.oplevert.Denj- 1748 verkregen zj haarbj verdrag,waarna
verheid bepaalter zich vooralt0tjzersmel- Lodewnk XF haar weder afstoàd bj den
terj,loojerj,glasblazerj,pottebakkerj,ka- Vrede van Aken. Nogmaals veroverden de
toenspinnerj, papiermakerj en brandewjn- Franschen haar in 1794,waarna zj bj het
stokerj.O0kwordtereenaanzienljkehandel Alliantie-tractaat van 1795 aan de Fransche
gedrevenRetwjn,graan,olie,hout,jzerenz. Republiek w erd toegew ezen. In 1815 werd
M aastmeht (Tralectum ad Mosam), de zj echtermetLimburgbjhetKoningrjk der

hoofdstad der Nederlandsche provincie Lim- Nederl
anden gevoej'd.Bj den opstand van
burg,teltbjna30000inwoners,dienagenoeg 1830 bleef Maastrlcht in onze handen. De
allen t0t de R.Katholieke Kerkbehooren,en vestingwerken, aanvankeljk metzorg onderligt 5 uur Vaans beneden Luik ter plaatse houden, zjn in den laatsten ttjd tot slooping
waar de Jaar (Jeker)in de Maas valt.Deze veroordeeld.
rivier verdeelthaar,in 2 deelen en het kleiM aat en M aatje,zieMatenenGdf
micAfdzl.

nere van deze,op haren regteroevergelegen, M aatsehap,!ie Vennootsekap.
draagt den naam van W jk5zj zjn echter M aatschappk (De).Hetleven endeontQoor eene fraaje en zeor oude steenen brug wikkeling van den afzonderljken mensch en

MAATSCHAPPIJ- MABILLON.

275

alzoo van de menschheid worden alleen m0- Ceilon en Makassar, en deed den Koning
geljk doorde onderlinge vereeniging dieren- van Atsjin,op de westkustvan Sumatra,in
kelen.W anneer de mensch zich afzondertvan zjnehoofdstad insluiten,zoodatdezet0teen
zjne natuurgenooten,gaat hj verloren naar voor 0ns eervollen vrede gedwongen werd.

ligchaam en geest.Bj eene onderlingever- 00k vernieuFdehjhetverbondmetlngalaga,

eeniging van menschen is hetintusschen 0n- keizer van Java, en kwam dezen als bondnoodig, dathare voorwaarden vooraf bespro- genootte hulp in den oorlog tegen deMakasken worden. Zj ontstaat van zelve en ont- sarenenMadoerezen.Niettemin werddeKeizer
wikkelt zich op hare eigenaardige grondsla- geslagen,zoodathj uit zjne residentieMagenjnameljk demeestmogeljkevrjheid en taram naar Japara vlugtte en kort daarna

zelfsàndigheid harer leden en de geljkheid overleed, waarna de Nederlanders zjn zoon

van allen.Z00onstaan doorde behoefieaan t0t keizer van Mataram verhieven. In 1668
overeenstemming verschillende vereenigingen, versterkte M aat8niker onze magt op de westzooals het huweljk, waaruit het huisgezin kust van Sumatra,tuchtigde de Vorsten van
voortkomt, de Kerk en de Staat.Deze drie Makassar en Celébes, overwon in 1675 den
zjn echterzeereenzjdig en bepalen zieh t0t Vorst van Makassar, en overleed te Batavia
eene enkele openbaring van 's menschen 1e- den 4denJanuarj 1678.

M aba FPrdJ.is de naam van een ?lantenden geheelen mensch omvat, ls de maat- geslacht uit de familie der Ebenaceen. Het
neltappi;. Door de vereeniging van allemen- onderscheidtzich doortweehuizigebloemenmd
schen,dieonderlingverschillendzjn vanaard een 3-spletigen kelk en eene3-spletige bloementalent,zoektzjdegrootstmogeljkehoeveel- kroon,door 3 of6 meeldraden,en door eene
heid der voor den mensch nuttige en aange- in den kel
k aanwezipe 2- of3-hokkigebes.
name rjkdommen te verwerven, ten einde Het omvat boomen,d1e in Oost-lndië,op de
4ie ter beschikking te stellen van hen,die er Molukken en in Nieuw-Holland groejen.Tot
behoefte aan hebben en zich inspanning ge- de soorten behooren: M . .'zàe?ll.
g k%pr., een
troosten om ze te verw erven.D aar de maat- hooge, slanke boom , die op de Molukken
schappj de meest volkomen vorm van ver- zich verhett en ebbenhout levert,- en M .
eeniging is, kan het 0ns niet bevreemden, HH/'
ol1 Pers., desgeljks in Oost-lndië te
dat zj ter naauwernood bestaatbj diev01- vinden.Beide soorten dragen eetbare bessen.
keren, welke zich op den laagsten trap van
M abillon (Jean) een geleerde Benedicontwikkeling bevinden, alsmede dat er vele tjner m onnik Van de congregatie van den
e0uW 0n zjn voorbjgegaan vöôrdat men het heiligen Maurus, geboren den zzsten Novemwezen dermaatschappj doorgrondde.oudere ber 1632 te St. Pierremont ill Champagne,
V0n. Eene al
gemeenevereeniginy echter,die

schrjvers maken geenerleimelding van eene trad in 1654 t0e t0tdeOrde.D0oreen jverig
maatschappj,en waar Rousseau spreektvan onderzoek naar de echtheid van sommige geeen pcontrad Soeial''
, daar heefthj enkel schriften, werd hj devaderder wetenschayhet o0g op den Staat.Eerst sedert de groote peljke oirkondenleer,wier beginselen hj ln

Fransche Revolutie heeft men zieh, vooral zjn cl
assiek werk:gDe rediylomatica (1681
naar aanleiding van de geschritten der Socia- en laterl''grondig en duideljk uitéén zdte.
listen, op de sociale wetenschap toegelegd, Colbertwilde hem eenjaargeld van 2000 1iW aarover 0ok in onze dagen hetlaatstewoord vrestoekennen,doch M abillon sloeg ditaann0g niet gesproken is.
b0d van de hand,terwjl hj niets anders
Maatsckappî
jen in meer beperkten zin zjn vroeg dan beseherming voor zgne Orde.In
vereenigingen van personen tot een bepaald 1683 zond Colbert hem naar Duitschland,om
doel. Zoo heeft men in 0ns Vaderland de in de arehieven en boekerjen alles te verzaMaatschappj van Nederlandsche Letterkunde melen wat tot bûuw stof zou kunnen dienen
te Lçiden en vooral de Maatschappj t0t Nut voor de geschiedenis van Frankrjk.De uitvan 't Algem een, die in al onze steden en kom sten van dezen togt, nedergelegd in het
dorpen van eenig belang hare departementen vierde deel van zjne pveteraanaleda(16T5heeft, omstreeks 15000 leden telt en bjna 1685,4 dlnl'' bewogen den K oning,om hem
eene eeuw heeft bestaan.
in 1685 naar Italië afte vaardigen.O0k hier
M aatsuiker(Joan),twaalfdegouverneur- ontdekte hi
j vele belangrjke documenten,
generaal van Neêrlandsch-lndië, was er in welke jjP** *111 zjn: pMusaeum Italicum ,seu
die betrekking werkzaam van 1653 t0t 1678. collectio veterum scriptorum ex bibliothecis

Hj werd geborenteAmsterdam den14denOc- Italicis eruta (1687-1689,2 dln,en laterl''
tober 1606,kwam aanvankeljk in de leer in hetlichtgaf.TenbehoevederKoninkljke
bj een goudsmid,doch voerin 1636alspen- Bibliotheek te Parjs had hj 3000 zeldzame
sionaris van hetHofvan Justitie te Batavia boeken en handschriften verzameld.Hj overnaarOost-lndië,werd erachtervolgens hoofd- leed te Parjsden 27stenDecember1707.T0t
baljuw dier stad, buitengewoon raad,raad de groote uitgave der K erkvaders, door de
ordinair en in 1644 gezant naar Goa,waar Congregatie van den heiligen M aurus begonhj met den Onderkoning,graaf d'Aveiraz, nen , leverde hj dewerken van denheiligen
vrede sloot. In 1646 ging bj a1s landvoogd a?ernkardns (1667,2 dln).Voorts sehreefhj
naarCeilon,en werd na zjn terugkeerdirec- n0g: nrraité des études monastiques (1692,
teur-generaal van koophandel en in 1653 2 dlnl''
,- pActa sanctorum ordinisS.Benegouverneur-generaal. Hj regeerde met veel dicti (1668-1702, 9 d1n)'''- en pAnnales
beleid, veroverde de kusten van Malabar, ordinis S. Benedidi (1:03- 1739, 6 d1n)''.
18*
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O0k vindt men nagelatene geschriften van De schilder echter verkocht het en maakte
zjne hand in de:poeuvresposthum es deM a- goede sier van de opbrengst, en toen hj
billon et dc Ruinart(1724,3 d1n)''.
vôör den Keizer verschjnen z0u,hulde hj
M ably (GabriëlBonnotde), een verdien- zich in een gewaad van papier,waarop hj
steljk Fransch schrjveren deouderebroeder de bloemen van het damast op verrassende

van den 'ijsgeer Condillae,'ierd geboren te wjze had nagebootst. Hj overleed te AntGrenoble den 14den Alaart 1709 studeerde te werpen in 1532.Zjne schilderjen versieren
Lyon onder de leiding der Jezuïetenl 0mhelsde den geesteljken stand,en Z0u Gaarixl
nngetwjfeld*@ t0t hooge waardigheden 0P:eklommen Zpn, indien jjP
** niet de voorkeur
had gegeven aan eene rustige beoefening der

wetenschap.Hj bleefintusschen nietvreemd
aan de staatkundige bemoejingen van zjn
tP
**d. O0k vertoefde hj een jaar in Polen
W aarna hj zjne denkbeel
den overdatlanl
maededeelde in zjn werk:pDu gouvernement
et des lois de la Pologne (1781)''. Voorts
schreefhj: Observations sur les Etats-unis
de l'Amérique (
1784)'',en overleedte Parjs
den Q3sten April1785.Van zjne overige geschriften vermelden wj n0g:pparallèle des
Romains et des Français par rapport du gouvernement (1740,2 dlnl'',daarna doorhem
omgewerktt0t:pobservationssur1esRomains
(1751)'''en oobservations sur l'histoire de
France (1765,2 dln)z,welke door Gnizotop

onderscheidene muséa; men heeft van hem
eene:pAanbidding derKoningen''op Howard
Castle in Engeland en in het Lpuvre te Pa-

rjs,- eene:gKruisiging''eneene:rGoudweegster''in hetmuséum teBerljn,- eene:rDanaë''in de Pinacotheek te Miinchen,enz.

M ac is een Schotsch woord,datgoon be-

teekent.Hetwordtgebezigd om de nagedach-

tenis van een roemrjken stamvader in eere
te houden.Doorgaansschrjftmen enkelM '.
M ac A dam (J0hn Loudon)isdeuitvinder van eene bepaalde methode van aanleg

van wegen.Hj waseen Amerikaan,diein
1755 geboren werd en den 26sten November
1836 overleed.Hjheeftzjneuitvindingmedeqedeeld in: PA practical essay '
0n the scientlicrepairand preservation ofthepublicroads
(1819)''ep pRemarkson the presentstate of
road-maklng (1820)''.Zjnstelselisdoorvelen
afgekeurd,maarbljftO0k thansn0g op vele
nieuw uitgegeven en met een: pEssai sur plaatsen in zwang.Volgenszjnemethodeontl'
histoire de France (1823- 1824,4 dln;2de vangen de wegen slechtseenegeringewelving
iruk, 1840)'' verrjkt werden, - voorts: of ronding, eene onderlaag van plat gelegde
*Observations sqr les Grecs (1749),',omge- groote gebakken steenen, daarop eene laag
werkt in: pobservations sur 1,histoire de la van steengruisen eindeljk eenevan geklopte
Grèce'' - 21Droit public de l'Europe,fondé kejen, grind of kalksteen.Deze laatste is
sur1estraites(1748;2dedruk,1764,3dln),,, bjzonder geschiktom deverschillendelagen
devrjzinnigerEntretiensdePhocion(Am- t0t iséne vaste laag zamen te pakken,maar
sterdam 1763)''
,- en pDela legislation ou geeftbj aanhoudende droogteveelstofen bj
principes des lois (Amsterdam,1776)''.Zjne natwederveelsljk.Zulke wegenwordengeverzameldewerken zjn in 1795doorArnonœ makkeljk onderhouden door op dezwakke
in 15 deelen in hetliehtgezonden.
plaatsen eene nieuwe hoeveelheid grind te
M abuse (Jaà van),een beroemd Bchilder, storten en door middelvan jzeren rollen met
tjdgenootvan Izaean > zzLeyden en geboren de oude laag te verbinden.
M acao iseene kleine Portugésche kolonie
omstreeks het jaar 1470 in Henegouwen te
Maubeuge (Mabuse),waaraan hj zjn naam (slechts0,56 D geogr.mjlgroot)opeenezuidontleende, heette eigenljk Gessart of Gos- oosteljkelandtong vanheteilandHiang-slang
dcdrf.Nadat hj in de Nederlanden geruimen aan den mond van de Tjger- ofParel-rivier,
tjd de schilderkunstbeoefend had,begafhj niet ver van Canton in China.Voorheen bezich naarItalië,waarhj hoogstwaarschjn- hoorde het met de eilanden Solor en Timor
ljk dekunstgewrochtenvanLeonardodaFIt'
i in den Oost-lndischen Archipel t0t het gouen M iehele Angelobestudeerde.Naarzjn va- vernement G0a, maar hetvormtsedert 1844
derland teruggekeerd, verwierf hj grooten een zelfstandig Portugeesch gouvernement.
roem ,maarvervielt0teenelosbandigelevens- Dit kleine gebied, door een dwars over de
wjs, zoodat men verbaasd moetstaan over lancltong loopenden en door Chinésche troehet geduld, de bekwaamheid en den goeden pen bewaakten muur van hetoverigegedeelte
smaakjdie men in zjneschilderstukken 0p- deslandsgescheiden,heeftmetzjne heuvels
merkt.Van Utrecht, waar hj eenigen tjd en dalen eene aangename ligging en tevens
gewoend had, vertrok hj naarMiddelburg, een zeer gezond klimaat.Eriseenebevolking
wM rhj eenepAfnemingvanhetKruis''schll- van omstreeks 30000 zielen, waaronder zich
derde, welke laterdoorhetvuur is vernield. 5000 Portugézen en andere Europeanen beZjne ligtzinnigheid wasoorzaak,dathj al- vinden.De Chinézen hebben prhunneeigene
daar in de gevangenis geworpen werd, en overheid. Macao is een der merkwaardlgste
n0k hier vervaardigde hj fraajeteekeningen, punten van Azië; het was tjdens de heerwelke echterverloren zjn gegaan.Van Mid- schappj van Portugal in die streken,waar
delburg ging hj naar Londen,waar hj het het reeds in 1563 eene volkplanting stichtte,
Btuk: mHet huweljk van Hendrik VlImet het middelpunt van den Oost-Aziatischen
Elizabeth van York''Khilderde en de kinde- handel en alzoo de w ieg van dien onmeteren des Konings portretteerde. Vervolgens ljken handel,welkezich thansin Hongkong
leerde keizer Karel F hem kennen en schonk en Cant
on gevestigd heeft en zieh overden
hem een prachtig klqe; van gebloemddamast. geheelen aardbolmtspreidt.- De dadMacao,
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0P gemelde landtong gelegen, is de zetel teit te Dublin en studeerde in deregten te
- k.
van een gouverneur en van een R.Katholie- Londen,waarhjvrlendsehap slootmetB'
ken bisschop, die grooten invloed heeft op en andere talentvolle personen. Na hetv0lhet bestuur.Er zjn ruime,goed-geplaveide brengen van eene reij naar het vaste land,

straten,5Christeljkekerken,onderscheidene werd hj lid van hetParlement en vertrok

kapellen, kloosters en pagoden, en de be- in 1765 naar Rusland,om er eenhandelsverzetting ligt er in 3 forten binnen en n0g drag te sluiten. Daarna werd hj seeretaris
eenige buiten de stad.Daardeaanzienljkste van den lord-luitenant van Ierland en Iersch
gebouwen zich op de helling van een heuvel baron doch in 1775 gouverneurvan Granada

verheFen,heeftde stad van de zjde der zee en Tabago.Bj de verovering van Granada
een indrukw ekkend voorkomen, hoewel ze werdhjdoordeFranschengevangengenomen.

a1s koopstad en handelspla>ts weinig beant- De regéring benoemde hem in 1781 t0t gou-

woordtaan debehoeften van onzen tjd.W e- verneur van Madras, waar hj zich in den
gens het ondiepe water moeten zelfs kleine oorlog tegen Frankrjk zeer verdiensteljk
schepen op aanmerkeljken afstand van de maakte. In 1785teruggeroepen,zag hj zich
kust voor anker gaan en hunne goederen

vervolgens belast meteene buitengewonezen-

in jonken overladen.Vôôrden00rl0gtusschen ding naar China,ten einde te bewerken,dat
Engeland en China was Macao eene hoogst de grootesommen,dieerjaarljksinklinkende
belangrjke handelsplaats,Omdat zj een tus- muntvo0rdetheebetaaliwerden,althansge-

schenstation vormdevan denhandelvanCanton deelteljkmogtenvervangenwordqndoorvoortmetEuropa.00k begaven zich de Europésche brengselen der Bxitsche ntlverheld.Htjbegaf
kooplieden na het sluiten van den handelstjd zich in September 1791 op reis en bereikte
teCanton,welke slechtseenhalfjaarduurde, metveelmoeite Peking.Men stelde er echter
steeds naar M acao. D och sedert den Vrede aan het H 0f de door hem m edegebragte getusschen China en Engeland van 26 Augus- schenken niet op prjs,en weigerdehem de
tus 1842, sedert de stichting eener Engel- vegunni
ng om aldaaxtetoeven en onderhan-

sche kolonie opheteilandHongkong,81/2ge- dellngen aan te knoopen.Na zjn terugkeer
ogr.mjl ten oosten van Macaogelegen en in 1794 werdhj in den gravenstand opgeno-

sedert de grootere inwilligingen der Chintzen men en het volgende Jaar naar Verona gemet betrekking t0thet handelsverkeer, heeft zonden, om zich in betrekking te stellen

Macao veel van zjnevoormalipebelangrjk- met Lodewj;k XVIII.Daarna werd hj pair
heid verloren, hoewel hetvertler,vooral de en vertrok als gouverneur-generaal naar de

Opiumsmokkelarj, er n0g altjd aanzienljk
is.De Engelschen bezaten t0taan destichting
hunner kolonieteHongkong eenefactorj te
Macao;aldaarbevond zich toen eene boekerj,
een muséum voor natuurljke historie, een

Kaap de Goede Hoop.W egenszjnewankelende gezondheid keerdehjintussehen reeds

in 1798 terug en overleed te Londen den
3lsten M aart 1806. De beschrjving van den
togtnaar China is doorzjn secretarisStawnstation van hetEngelsche Protestantschezen- ton in het lichtgegpven.
delinggenootschap, en zelfs eene Chinésche
M acaulay (ThomasBabington,lord),een

boekdrukkerj.Om den kwjnendenhandelop uitstekendEngelsehgesehiedschrjver,geboren

te beuren, w erd Macao in 1846 door de re- den 25sten October 1800 te Rothley-'
remple
géring van Portugal t0teene vrtjhaven ver- in Leicestershire, studeerde te Cambridge,

klaard,terwjlmen eene belasting legde van wjdde zich aan de regtsgèleerdheid en trad
2 gulden elke m aand opdehandelsvaartuigen,
die het verkeer tusschen Macao, Hongkong
en Canton onderhielden. Die belasting was
oorzaak, dat de Chinésche zeevaarders een

in 1826 Op als pleitbezorger. Reeds op de
hoogesehool had hj zieh onderscheiden door

deprjsverzen?rpompeji(1819$''en rEvening
(1821)''. In 1825 plaatste hj in den rEdin-

aanslag waagden Op Macao,maarztiwerden burgh Review ''eene verhandeling overM ilton

m et verlies van 17 schepen en 30 personen en opende daarmede de reeks van letter-en
teruggeslagen.O0k in 1849 ontstond eenebot
'
- oordeelkundige opstellen, die eerst zonder
Bing tussthen de Portugézen en Chinézen.Op zjne vergunning onder dtm titel: DCritical
eene hoogtebj destad Macaovindtmeneene and m iscellaneous essays (1841)''en daarna
grot, alwaar, naar m en verhaalt, Camoens onderzjn toezigten methetoqsehri
ft:scriticaland historicalessays,contrlbuted to the
zjne pLusiados''gedichtheeft.

M acaroni is het voornaamste voedselder Edinburgh Review 4843, 3 dln en vervolbehoeftigen en het algem een lievelingsgeregt gens btj herbalingl''in hetlichtverschenen.

der geheele bevolking te Napels.Zj wordt Inmiddels was hj in 1830 t0t lid van het
vervaardigd van het meel van harde tarwe, Parlementgekozen,alwaarhjmetjvervoor

die op Russisch grondgebied aan de Zqarte de hervorm ingsplannen streed, en in 1832
Zee en thans 00k in Apulië groeit. - M aea- verwierfhj eene plaats in hetministérie als
rtèsidck gediehtennoemtmen zoodanige,waarin secretaris voor Indische Zaken,terwjl de
twee ëalen dooreengemengd zjn en vaak 00k stad Leeds hem t0tvertegenwoordiger koos.
de eene taal in de vormen van de andere Intusschen verliet hj in 1834 zjn zetelin
gewrongen is.
het Parlement, Om a1s lid van den Hoogen
M acartney (George,graaf),bekend door Raad van Caleutta en gouverneur van Agra
zjne gezantschapsreisnaar China en geboren naar Indië te vertrekken. Hier verzamelde

den 14den Mai 1737 tr Lissanourne in Ier- hjbouwstoFen voorzjne beroemde sEssays''
sfil.l en ontwierp
land,ontving zdne oplelding aan dellniversi- over Clive en W arren eg'
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een uitmuntend wetboek, waarin aan de in- aanzienljken,vooralvandenmagtigenThane
boorlingen dezelfde regten werden toegekend van Fife,Maedn.f geheeten,diedewjk nam
a1saandeEngelschen,terwjlhetluistdaarom naar Engeland en Malcolm, de zoon van
door de Oost-lndische Compagnie nietwerd D'tmean, aanspoorde om wraak te nem en op

ingevoerd.In 1838 keerde hj naar Europa
terug en werd weder lid van hetParlement.
Van Sçptember 1839 t0t aan den valvanhet
ministe
'rieMdbonrnebekleedde hj debetrek-

den moordenaar van zjn vader.Ondersteund

door Mward?graafvanNorthumberland,kwamen beiden in 1054 terug,trokkentegenM aP

I:JA op en veroverden zjn kasteelDunsinan.
en van Julj t0tMei1848dievanbetaalmees- Jaren voort,maarwerd in 1056bj Lumphater van het leger,met stem in den Kabinets- nan gedood.
raad. Bj de verkiezingen van 1847 verloor M accabaeën noemtmen in de Israëlietihj zjn mandut a1s afgevaardigde,waarna sche geschiedenis de leden van het heldengehg de staatkundige loopbaan vaarwelzeide. slacht van Judas A ccccùi, een zoon van
Reeds in 1842 had hj de:rluaysofancient MatatMas, wiens geslacht den naam droeg
Rome''in hetlicht gegeven,en in 1848 ver- van dat der Hasmonaeën.Gemelde Jwdasverschenen de eerste twee deelen van zjnhoofd- zam elde eenebendevan dapperegel
oofgenoowerk: rHistory ofEngland from theaccession ten, om hetSyrische Juk ln Judate verbrjze
l
e
n
Jo
hanne
s,
Jonathan
of James 11'/;welkemetongemeenen bjval
en zjne broeders
ontvangen enin onderscheidenetalen overgezet en Simon voltooiden in korten tjd de herstelwerd.Hierschitterden metverrassenden glans ling van den Joodschen Staat(135vôôrChr.).
de eigenschappen, waârdoor hj zich 00k Onder den zoon van Mmon,Johannen Ayrclreeds in vroegere opstellen onderscheiden n%s I (135-105),bereikte de Staathettopys aanhadj nameljk eene naauwkeurige kennis punt van magt.Zjn zoon Aristobnl
der feiten,eene voortreFûljkekarakterschil- vaardde den koningstitel. Na diens korte
dering, geschiedkundige trouw , gepastheid regéringbeklom zjnbroederJannaews2Iezclvan aanhalingen en sierljkheid van stjl, der(105-77)den troon,doch hj k0n dewehoeweldaarbj hetstaatkundig standpuntdes derspannige partj der Farizeeën naauweljks
schrjvers niet geheel zonder invloed bleef. in toom houden. onderzjne zwakke 0pv01Eensdeels wegens ongesteldheid, anderdeels gers werd deJeugdige Staatdoorpartjen en
wegensdewjdloopigheidennaauwkeurigheid familieveeten aan den rand des verderfs gezjnernasporingen konden het3deenhet4de bragt, zoodat Israëlzich onderwerpen moest
de Romeinen. Voorts werd het geslaeht
deeleerst in 1855 terperseworden yelegd. aan
Inmiddels washjin 1852wedert0t1ld van der Afaccabaeën geheelen al uitgeroeid door
hetParlementgekozen,dochdaarzjnezwakke S erodes de Gropfe.
gezondheid hem nietveroorloofde aan de beDe Boeken &r M aeeabaeën,welke door de
raadslagingen deel te nemen, legde hj in Protestanten t0t de apocryphe boeken rere1856 zjnmandaatneder,waarop hj in 1857 kend worden, beschouwt de R. Katholleke
king van secretaris voor Zaken van O0rl0g Maebeth ontsnapte en zette den strjd n0g Q

met den titel baron M aeamlay van ApfFzldy Kerk a1scanoniek.Heteersteboek,omstreeks
onder de pairs Ferd opgenomen.Zjne staat- hetJaar 107 vöör Chr.in Palaestina geschre-

kundige redevoeringen zjn in 1854 in 2 deelen in het licht verschenen.Zjne laatste levenslaren wjdde hj aan zjn geschiedwerk,
hetwelk hj echternietvoltoojen mogt?daar
hj den 28sten December1859 teKenslngton
overleed.Zjn stoFeljk Overschotwerd in de

ven, is de kronjk van hetVorstenhuisder
Maccabaeën.HetbehelsthetljdenderIsraëlie-

t
en onder Antloeltus ZZFJAAJI:.
:,benevensde
heldendaden van Judas Accccâcdl,s,en loopt
totaan den dood va'
n S'ï-ozl.Ditboekisgoed

geschreven en alsgeschiedbron van grootbeW estminster-abtdj bjgezet,en zjneqezamen- lang. Het tweede boek is gesplitst ln 2 deeljke werken aanschouwden hetlichtln8dee- len.Hoofstuk 1- 11:18 is bljkbaar een brief

len in 1866.
M acbeth , koning van Schotland in het
midden der llde eeuw en opvolgervan den
door hem vermoorden Dunean Trff,isbekend
a
ls de hoofdjersoon Van een treurspel van
Rltakspere. Zpne voorstell
inr, aan de sage
ontleend1komtintusschen w elnig overeenmet
de geschledkundige feiten.M acbeth w as inder.

van een Israëliet uit Palaestina aan geloofs-

Bothgowan bj Elgin en niet, zooals Shak&ere voorstelt,op zjn eigen kasteelInverness. Na het beklimmen van den troon was
hj een prjzenswaardig regent, maar wekte
;00rzjnegestrengheid de ontevredenheidder

de schrjver minder gunstig.W aarschjnljk is
dit boek in den laatsten tjd van de regéring
der M accabaeën opgesteld.Behalvedeze beide
boeken bevat de Grieksche Bgbel n0g een

genooten in Egypte over detemyelwt
jding;
het Overige handelt,na eene inleidlng(H0ofdstuk 11:18- 32) van Hoofdstuk III totaan

het einde over deplundering van denTem pel,
den 0orlog metde Syriërs,de gebeurtenissen
onder Demetriqs zgofer enz.Overdenoorsprong
en de vervaardiging van ditbcek isnog geen
daad, evenals zjn voorganger, een nazaat voldoend licht verspreid. Tot grondslag van
van den in 1033 overleden M akolm en had Hoofdstuk III enz. is gebruik gemaakt van
wegenszjnegemalin Graooh,,eenekleindoch- een geschiedkunstig werk van Jason 1,/1 Cyter van den in 1003 in den slag voorhet eep:,waaraan de schrjverzjneschilderingen
staal van Maloolm bezweken Kennetl
t IF
ontleend heeft. De geheele voorstelling heeft
meeraanspraak Op den troon dan Dwnean.Hj eene phantastische, wonderenlievende kleur.
Overviel en doodde laatstgenoemde in 1039 te Over de latere Vorsten der Maccabaeën denkt

derde,hetwelk eqn verslag levert van dever-
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volging der Joden in Egypte onder Ptole-c:l: Philopator.In de pvulgata''ishetechter niet opgenomen,zoodathet zich niet0nder de canonieke boeken der R.Katholieke
Kerk bevindt. O0k Luther heeft het onvertaald gelaten.Aan de Moederderzevenzonen,
van welke in het tweede boek der Macca-

baeën gesproken wordt,wjddedeChristeljke
Kerk reeds in de 4de eeuw een feest,hetwelk
volgens Gregorigo NczitzAlz:zà'
ll.
s, Chrys6stoml
u

en Awglatingtspleqtig jevierdwerd,vooralin
de kerken in Antlochie en Azië.Het valt Op
den lsten Augusttls,maaristhansvan weinig
beteekenis.

M acchiavelli(Niccol0 diBernardo dei),
schrjversvan ltalië,geboren teFlorenceden
5denMei1469 uiteenzeeraanzienlgkgeslacht,
wjdde zich reeds vroeg aan de beoefening
der fraajeletteren en maaktezich vooralbekend dooreenigebljspelen,zooalsmclizia''en
een der vermaardste staatslieden en geschied-
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waaraan de grondslag der zedeljkheid ontbreekt,terwjlzj alleen op sluwheidbouwt,
maechiavellismns of maeeltiavellistiseh,e dftwfkunde.Koning Ikedevik 11 verklaardeinzjn:
XAnti-macchiavell'', dat dit geschrift een der
gevaarljkste was,die ooitwaren uitgegeven.
Daar echter de gevoelens en beginselen,in
X11Principe''verkondigd,in strjd zjn met
die, welke wj in andere gesehriften van
M aeeàiarelliaantreFen,endaarlaatstgenoemde
door zjne tjdgenooten beschreven wordta1s
een wjs en eerljk man en als een vurig
vriend van zjn vaderland, z0o zjn vooral
Herder en Rankevan oordeel,dathjdeItaliaansche vorsten van dien t'
jd heeftwillen
voorstellen, met het doel Om het land z00
spoedig mogeljk van zulke ellendelingen te
bevrjden.O0k heefthj pGediehten''gesehreven,en zjnegezamenljkewerkenxjn sedert
1550 bj herhaling in hetlichtverschenen.
M ac Clellan (GeorgeBrinton),eenAme-

XMandragora''1w elkelaatstezichdooreeneuitmuntende karakterteekening,eene ongem eene rikaansch generaal, geboren te Philadelphia
geestigheid en eenegemakkeljke dialoog 0n- den 3den D ecember 1826 verliet in 1846 de
derscheidt.W eldra werd hj kanselier en ver- militaire school te W estpoint als Oëcier der
volgensstaatssecretarisderFlorentjnscheRe- genie en nam aanstonds deel aan den veldpubliek en zag zich belast met zendingen togtin Mexico, alwaar hj zich loleljk 0nnaar de Hoven van Frankrjk,Oostenrjk en derscheidde en weldra t0tkapitein bevorderd
den Kerkeljken Staat.Toen het geslachtder en met zjn lateren tegenstander,luitenant
M ediei naar Florenceterugkeerde,werdMa0- Beaqregard, door generaal Scpdfin eene dag-

cAlrelli van zjne betrekkingen beroofd en, order vermeld werd. Na zjn terugkeer uit
zwering der loseoli en Capponitegen cardi- W estpoint.In den zomer van 1851 debd hj
naal Giovanni 48 M ediel,ln den kerker ge- hetfortDelawareverrrjzen,en in 1852 volworpen,op depjnbank gebragten uitF10- bragt hj Onder bevel van kapitein M aroy,
rence verbannen,Nadat Gâovanni tf8 M ediâ later zjn schoonvader,eene ontdekkingsreis
a1s Leo X den Pauseljken Stoe!beklommen naar de Red River.Vandaar begafhj zich
had,ontving M aeehiavelliverlofom naarFl0- naar Texas,waar hj de havensen rivieren
rence terug te keeren en had er w eldra groo- in kaartbragt,en vervolgens naar hetterriten invloed.De loftuitingen,die hj aan den torium W ashington, om het tracé van den
als verdacht van deelnem ing aan de zam en- Mexico zag hj zich als leeraar geplaatstte

moord toezwaaide, door Brldu.n en Cassius Paciic-spoorweg te bepalen. In 1855 werd

gepleegd,bragten hem in verdenking,dathj hj met een paar anderen benoemd om in
wederom in eene zamenzwering betrokken Ellropa de veranderingen na te gaan,die er
was,zoodathj afstand moestdoen van zjne gebragtwaren in de zamenstelling derlegers.
openbare bedieningen.CardinaalJkli't.s,onder Hj woonde tpen den veldtogtbj in deKrim
den naam van Clemens Vll t0t paus verhe- en bezocht boveudien Engeland, Frankrjk,
ven,schonk hem wel is waar zjn vertrou- Pruissen, Oostenlsk en Sardinië. Zjne opwen, m aar het gelukte hem niet,de gunst merkingen?dienietvan vlugtigheid zjn vrj
van zjnemedeburgersteherwinnen.Hjover- te gleiten,werden in 1858 doorhetCongrès
leed te Florence den 22sten Junj 1527.Zjne en ln 1861 door hem zelven in het licht gegeschied- en staatkundige w erken kan m en geven.In 1857nam hj zjn ontslag,en toen
verdeelen in zoodanige,welke hj als vriend de burgeroorlog uitbarstte,washj voorzitter
van aristocratisch-republikeinsche instellingen der maatsc,
happj van den Ohio-enMississippivexvaardigde,en in zoodanige,diehjopstelde spoorweg.D aar generaal s'coff hem dringend
a1s een staatsman,in de verwikkelingen van aanbeval,werd hj reeds den 14den Mei 1861
een diep bedorven tjdperk veryrjsd.rotde benoemd tot generaal-maloor bj hetlegerder
eerste behooren zjne: plstorle forentine Unieen belastmethetopperbevelinOhio.Hj
(1532)''
,- en t0tdetweedezjne:mDiscorsi Organiseerde met spoed zjne strjdkrachtenen
sopra laprima decade diTito Livio (1532)'', tastte den vjand aan in W est-virginia.Zjn
waarin hj aan de Romeinschestaatsregeling onderbevelhebber Rozeoranzbehaaldede overgrooten l0ftoekent,- en zjn hoofdwerk: winningbjRichMountaindenlldenJulj1861,
X11Principe (1535en laterl''
,hetwelk in alle doch de verdiensten hiervan werdentoegekend
beschaafde talen isOvergezet.Daarinschildert aan M a0 OJeIJCP,zoodat hj nade nederlaag
hj een vorst,:ie, evenals Caesar Wtvt
/il, van Bull-Run t0t opperbevelhebber van het
zonder zich om godsdienstOfzedeljkheid te leger aan de Potomac en na hetontslag van
bekreunen, door schranderheid en standvas- generaalScpfft0tchefvan hetgeheel
e leqer
tigheid zjne alleenheerschappj in den door der Unie bevorderd werd.In die betrekklng
hem onderworpen Staatwist te bevestigen. bragthj in hetnajaarendenwintervan1861
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ztjn leger in orde,maar trok eerstin Maart schipplnvestigator''jbestemdom uitdeBehring1862 te velde tegen Richmond,de hoofdstad

straat eene doorvaartte zoeken naarde Hud-

der Zuideljken.Bj deze en o0k bj latere
krjgsbewegingen onderscheidde hj zich door
eene overdrevene omzigtigheid, zoodat hj
dooreenekleinevjandeljkemagtgedurende
4 weken vôôr Yorktown werd opgehouden,
waarna hj langzaam over de York-rivier
trok en naar Richmond oprukte.Den 3lsteu
Mei leed hj bj Seven-pines de nederlaag,
doch bragt den volgenden dag den vjand bj
Fair-oaks aan hetwjken.Daarna nam hj
het besluit, om wegens de schadeljke uitwasemingen dermoerassen hettooneelzjner
krjgsverrigtingen naardeJames-rivierteverplaatsen. Van 24 Junj tot1 Julj streed hj
om hetbezitvan Richmond,een strjd,die

sonsbaai. Hj verliet Plymouth den Qosten
Januarj 1850,bereikte den 5den Augustusde

Behringstraat, den 7den September de zuidpunt van Banksland,en kwam vanhier,door

hetjsstevenend,den 26stenOctoberaan den

mond van de Prins van W allis-straatin de
Melville-sond, waardoor het bestaan eener

noordwesteljke doorvaart,schoon gewoonljk
door jsversperd en dusvoorde scheepvaart
van geen belang,boven allen twjfelverheven werd. Hj moest den plnvestigator'' in
het js achterlaten en keerde eerst in 1854

metde expeditie van Beleher in Engeland te-

rug,waar hj metonyemeeneonderscheiding

ontvangen, t0t kapiteln bevorderd en door
den roemruchtigen naam heeftverworven van de Koningin t0t ridder benoemd werd.Door
Zevendaagsahen Veldslag.In plaats van naar het Parlement w erd hem de helft toegekend
Richmond te trekken,hetgeen zeer goed had van den prjs van 20000 pond sterling,voor
kunnen geschieden,nam hj dewjknaarzjne de ontdekking dernoordwesteljkedoorvaart
schepen op de James-rivier.Hj wachtte er uitgeloofd, en het Geographisch Genootschap
vruchteloos op de verlangde versterkingen en te Partjs schonk hem in 1855 hare groote
werd opgeroepen naar W ashington om zich gouden medaille. Van 1856 t0t 1861 voerde
te verantwoorden.Na de nederlaag van Pope hj het bevel over een escaderin de Chinévervolgde hj generaal Leeen bragthem bj sche Zee, werd daarna gepensioneerd, en
Antietam eene gevoelige nederlaag toe. Lee overleed tePortsmouthden17denOctober1873.
trbk over de Potomac naar Virginia terug,
Afaccovius (Johannes)ofJKakowsky,een
maar M ae Cldlan vervolgde hem niet en ver- verdiensteljk godgeleerde,geboren te Lobzel00r daardoor de vruchten zjneroverwinning. nik in Polen, studeerde te Dantzig en werd

Hj begafzich vervolgens naarNew-lersey, onderwjzerbj 3Jongeedellieden,metwelke
waarhj in 1864 optrada1scandidaatvoorhet hj een groot aantal Duitsche hoogescholen
voorzitterschap,maarhetonderspitmoestdel- en 00k die te Franeker bezocht, waar hj
ven voor Llncoln.W eldra nam hj zjn ont- het dodoraat in de godgeleerdheid verwierf
slag,volbragteenereisnaarEuropa,vertoefde en eerst t0t buitengewoon, vervolgens t0t
geruimen tjd te Dresden en vestigde zich gew oon hoogleeraar werd aangesteld. D00r
daarnaalsambteloosburgerin zjn vaderland. zjn ambtgenoot L'
ubbert%œ van onregtzinnigLater echter aanvaardde hj de betrekking heid beschuldigd en door de classis van Fravan superintendent van de dokken en havens nekerdeswege veroordeeld,weigerdehj zich
te New-York.
aan haar kerkeljk vonnis te onderwerpen,
M acclesfeld ?eene stadin hetEngelsche weshalve de zaak naar deDordtsche Synode
graafschap Cheshlre, 72ide geogr. mjl ten verwezen werd,die haar tot een bevredlgend
oosten van Chester, aau het riviertle Bollin einde wistte brengen.Daarnavoerde hj een
en aan den spoorweg,voorts aan de helling nieuwen twi
st metztjn ambtgenootAmesiun,
die echter door tusschenkomst van den Aca40000 inw oners en is haren bloeivooralver- démischen senaatin 1631werd bjgelegd.Hj

van een heuvelfraaigelegen,teltomstreeks

schuldigd aan talrjke zjdef
àbrieken, terwjl overleed den 24sten Junj 1644.Zjne werken
00k andere fabrieken er geenszins ontbreken. zjn, na afzonderljke uitgaven, meerendeels
De stad heeft 15 kerken en kapellen, een verzameld in: popuscula philosophica omnia
1660)'',- pluocicommunestheologici(1650)'
stadhuis,eengereqtshof,eeneLatjnscheschool (
en andere inxigtmgen van onderwjs, eene - en rlohannesMaccoviusredivivus(1647).,;
M ae Culloch. Onder dezen naam verboekerj,eçn muséum enz.
M ac Cllntock ,zie Clintoek.
melden wj:
M ac Clure (SirRobertJohnleMesurier), Johm Ma0 CIIJPCA,een verdiensteljk nade ontdekker der noordwesteljkcdoorvaart, tuurkundige en geneesheer,geboren opGuerngeboren den 28sten Januarj 1807te W exford sey den 6den October 1773.Hj wasdetelg
ir Ierland, ontving zjne opleiding aan de van een aanzienljken Schotsehen stam ,stu-

militaire schoolte Sandhurst,maarliep weg, deerde te Edinburgh in de geneeskunde,proom zich aan dezeedienstte wjden.Hj nam moveerde aldaar en werd assistent-oëder
in 1826 diensta1smidshipman,bezochtNoord- van gezondheid bj een artillerie-regiment.
Amerika en W est-lndië en voegde zich in Hierbj werd hj in 1803leeraarin deschei1836 bj denoordpool-expeditieonderkapitein kunde, wjdde zich tevens aan de gen0e8-

Baok.In 1837werdhjluitenant,bleefwerkzaam als inspecteur der scheepstimm erwerven
in Canada en bj d
.ekustwacht,envergezelde
in 1848 sir James .& .:.: op een togt ter 0psporing van I'
ranklin. Na zjn terugkeer zag
hj zich benoemd tpt kommandantvan het

kundige practjk,maar liet in 1811 een en

ander Varen, Om aan Van 'regéringBW ege in
Sc,
hotland ingestelde natuurkundige onderzoe-

kingerkdeelte nemen.In 1820 werd hj ljfarts van prins Leopold nan xgtKkdep-cöwr.ç en
later hoogleeraar in de chemie en geologie
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de militaire school der Oost-lndische Môdenaaan hetwjkenjmaarwerdden 18den
en 19den daaraanvolgende aan de Trebbia,

Compagnie te Addiscombe.Hj overleedten
gevolge eener amputatie,dooreenebeenbreuk
noodzakeljk gemaakt, 0P den zlsten Augustus 1835. Van zjne geschriften vermelden
wj:pDescription ofthe W estern Islands of
Scotland (1819)3 dlnl''1- rGeologicalclassifcation of rocks, with discriptive synopses

(1821)'',- prhe Highland,and W estern 1slands ofScotland (1824)'', y
,A system of
g
e
o
l
o
g
y
wi
t
h
a
t
h
e
o
r
y
o
f
t
he
e
arth (1831)'',
a, an essay on the prodtlction and
pMalari
propagation of this poison (1827)'' - en
rEssay on the remittent and intermittent
diseases(1828,2 dln).''

nietvervan Piacenza,doordeOostenrjkschRussische overmagt geslagen. Slechts onder
de hoede van Morea. was hethem mogeljk
de overbljfselen van zjne armee te redden.
Met wonden overdekt,verliethj daarna het
leger, werd kommandant van Versailles en
verleende aan Bonaparteeen klachtigen steun

bj derevolutievan 18 Brumaire.Dezeschonk
hem dan 00k bj het openen van den veldtogt van 1800 hetkommando over een reser-

vekorps, waarmede hj over den Spliigen in

Valtellino trok. De wapenstilstand van Treviso m aakte echter een einde aan deze stoute
Jokn Ramsay Acc C'
ulloclt, een Engelsch onderneming. Na den Vrede van Luneville
staathuishoudkundige,geboren den lstenMaart vertrok Maedonald a1s Fransch gezantnaar
1789 op heteiland W hithorn in W igtonshire. Denemarken,doch na zjn terugkeervielhj

Hj ontvingzjneopleidingteEdinburgh,waar in ongenade bj Bonapavte,omdathj in het
hj in 1817 optrad als medewerkeraan den regtsgeding van M orea. moedig dezjdevan
nScotsman'' en daarin op het gebied van dezen koos. Eerst in 1809 werd hj weder
staatkunde en handel denkbeelden ontwik- naar Italië gezonden,waarhj metden regkelde, die Opzien baarden doorhunnevrjzin- ter vleugel van koning E'auqène over de Piave
nigheid. In 1820 vertrok hj naarLonden en trok en Laibach veroverde.De uitstekende
werd in 1828 hoogleeraar in destaathuishoud- diensten, welke hj in den slag bj W agram
kunde a:n hetuniversity-collège,waarna hj. bewees, bezorgden hem den maarschalksstaf
zich in 1838 benoemd zagt0tcontroleurbjhet en hj werd hertog van Tarent
e.A1sylaatsstationery-oëce.HjoverleeddenlldenNovem- vervanger van Augerea. belastte hj zlch in
1810
me
t
het
beve
l
ove
r
he
t
7de
armeekorps
ber1864.Vanzjnegeschriftennoemenwj:pDictionary ofcommerceandcomm ereialnavigation in Spanje,waarnahj,vereenigdmetk
%uel
tet,
(1832,2dln'',en laterbjherhaliny)- pprin- de Spanjaarden bjCerverasloeg.IndenRusdp
lesandpracticaliniuenceoftaxatlon(1855)'', sischen veldtogt(1812)voerdehj bevelover
ppr
inciplesofpoliticaleconomy (5dedruk, het lodearmeekorps,waarmedehj naarRiga
1864)'',-- pDidionary geographical,statisti- oprukte.Totzjne troepen behoordendePrmscal and historical (1846, 2 dln; 2de druk sen onder York,w elke op den terugtogthem
1886,4 d1n)'',- yDeseriptive and statistical verlieten. Met het nieuw-gevorm de leger
a
ccount of the Brltish empire(1847,2d1n)''
, woonde hj in 1813 develdslagenbj Li
itzen
en pTreatisesand essays(1853).''
en Bautzen bj,voerdenadenwapenstilstand

M acdonald (Etienne Jacques Joseph
Alexandre),hertog van Tarente,maarschalk
en pair van Frankrjk, werd geboren den
17den November 1765 te Sancerre in het departementCher.Zjn vader,uiteenSchotschHooglandschen clan gesproten) had in 1745

bevel overhet lldearmeekbrps en werd aan
de Katzbach door Blûelter geslagen. In den

volkerenslag bj Leipzigstreedhjin hetcentrum , dekte den aftogt en redde zich,nadat
de brug over de Elster in de lucht gevlogen
was,metzw emm en.In den veldtogtvan 1814

in den slag bj Culloden voor den pretendent deed hj wanhopige pogingen om het gezag

Karel .èl#f4tv# gestreden en was vervolgens van Napoleon te handhaven;doch na de ca-

alsJacobietuitqeweken naarFrankrjk.Mae- pitulatie van Partisgafhj aanlaatstgenoemde

donald werd lultenant bj het Iersehe regi- 'den raad om afstand te doen van den troont
mentDillon en in 1784 bj hetlegioen Maille- waartoe hj onderhandeldemet keizerAïezanbois, hetw elk de Patriotten in Nederland der. Dientengevolge benoemden de B onrbonn
ondersteunen zou. Na de ontbinding van dit hem tot pair en belastten hem m ethetopperlegioen werd hj bj de linietroepen geplaatst, bevel Over de 21ste militaire divisie.Na den
schaarde zich aan de zjde der Revolutie, terugkeer van N apoleon bevond zich M aodostreed alskolonelbj Jemajpesywerd weldra nald aan het hoofd van hetleger,door den
brigade-generaal en zag zlch in 1795 onder hertog ran Z ZZ.t/t-JJZZ3:gekommandeerd en bePieltegrut0tdivisie-generaalbevorderd.In 1798 stem d om den voormaligen Keizer den weg

voerde hj hetopperbevelin Italië,maartoen naar Parjsafte snjden.NadatalzjnetroegeneraalM aek met 50000 Napolitanen nader- pen de zjde van Napoleon gekozen hadden,
de, trok hj terug naar het leger van den vergezelde hj Lodewl
jkXTIIIopzjnevlugt?
opperbevelhebber Ckampionnd en nam deel en na zjn terugkeer in Frankrjk weeshj'
aan de krjgsverrigtingen van dezen.W eldra gedurende de Honderd Dagen elkewaardiqechter had hj ongenoegen met Championnet heid van de hand.Na de tweede Restauratle
en nam zgn ontslag,maartoenlaatstgemelde zag hj zich doorden Koningbelastmet'de
van zjnewaardigheid werd Ontzet,verkreeg afdanking van het Loire-leger.In 1816 werd
M aedonald in 1799 het bevelhebberschap te hj kanseliervan hetLegioen vanEer,enin
Napels.Detegenspoed van Sclterernoodzaakte 1819 qeneraalmaloordergarde.Hoewelmet
hem echterhet land teverlaten.Daarna bragt allerlel eerbewjzen overladen,verdedigdehj
hj den lzden Junj 1799deOostenrjkersbj in de Kamer der Pairs debeginselen 4ereon-
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stitutionélevrjheid.Onderden lastdesouderdoms gebogen, verwjderde hj zich na de
Julj-omwenteling van 1830 vanalleopenbare
bedieningen en begaf zich naar zjn kasteel
Courcellesbj Guise,waarhj den 25stenSeptember 1840 overleed.
M acedo (Joacquim Manoëlde),een beroemd Braziliaansch dichter, geboren den
24sten Junj 1820 te San J0ao de Itaborahy

vang
de
onderinMq
rdodagen
nins ,(4t9oe
0n zj voordePerzen

vöôr Chr.) moesten

bukken, zoodat hun koning Aleœander I zich
genoodzaakt zag aan den veldtogt vanXerœes
naar Griekenland deelte nemen.Eerstnaden
terugtogt van den Perzischen opperbevel
heb-

ber na den slag bj Plataeae (471)herkreeg
Macedonië zjne onafhankeljkheid.Zjn k0ning Perdieeas 11 (454- 413) werd in den

in de provincie Ri0 de Janeiro,studeerde te Peloponnesischen 00rl0g gewikkeld en verRi0 de Janeiro in de geneeskunde,verwierf bond zi
ch bj afwisseling metSgarta en met
den doctorsgraad en werd vervolqens hoog- Athene. Die toestand van wissellng nam een
leeraar in de vaderlandsche geschledenis.In eirde onderzjn zoon en opvolgerArchelaws,
1854 werd hj afgevaardigde naar de Brazi- die landbouw kunst en wetenschap begunliaansche K am er en later vice-presidentvan stigde,de steden versterkte,hetlegerin orde

hetHistorisch-GeographisehInstituut.Hjheeft bragt en daardoorgezagbjzetteaandenStaat.

zich intussehenmeerbekendgemaakta1sdichter

Nadat hj vermoord was (399),volgde een

en pmanschrjver.Reedsopzjn18de jaarle- tjdperk van verwarring en bloedigetwisten
verdehj denroman:rO forasteiro'',dieeerst 0V0< de aanspraken op den troon, zoodat
in 1855 in hetlicht verscheen.Twee andere Pltili
ppws 11 gebruik maaktevan devoogdjromans: pMoreninha (1844 en 1849)'
'en DO schap over zjn neef Amyntas om ,na verm0ç0 louro (1845; 2de druk 1854, 2 dlnl'' wjdering van Perdieeas TT,zelfden vorstevonden ongemeenen bjval.Voortsdichtte hj ljken zetel te beklimmen.(359). Hj veronderscheidene bljspelen en het treurspel: hoogde de kracht des lands en den moed der
g bj ChaeDC0bé''.Vele van zjne lierdichten werden in soldaten,zoodathj door den sla'
tjdschriften geplaatst; zjn episch-lyrisch ronea (338) Griekenland aan zjn schepter
gedicht:rA Nebulosa''
,dat in zjne6zangen onderwierp.Zjne veroveringen werden aanprachtige beschrjvingen bevat, baardegroot merkeljk uitgebreid doorzjn zoonAleœander
de Grppf:,die den Staatt0t beheerscher der
opzien,en rvincentlna (3 dln)''
,een roman, hal
ve bekende wereld wist te verheFen.Na
beleefde in 1859 een zden druk.
M acedonië, een landschap buiten het zjn dood (323)volgde eeneaaneenschakeling

eigenljke Hellas,maartochgeheelenalHel- van oorlogen,waardoor eene nieuwe gesteldleensch, was ten zuiden d00r den Olympus
en eenige andere bergen van Thessaliëen ten
westen door het Boeon-gebergte van Epirus
en lllyrië gescheiden.In hetnoorden grensde
het aan hetland derPelagonen en Paeoniërs,

heid van zaken geboren werd, doordien de
groote Macedonische monarchie in een aantal

kleine rjken verbrokkeld werd, aan wier

hoofd zich de voornaamste legerhoofden van
Aleœander plaatsten. ln M acedonië kwamen
en ten oosten vormden oorspronkeljk deri- de teugels van hetbewind toen inhanden van
vierAxiusen degolfvan Thermaezjnegren- Ant%ater.Na den doodvan dezenbetwistten
zen, die er vervolgens tot aan de Strymon Cassander en Polysperehon elkanderdentroon,
w erden uitgezet. Door Phâlippns 11 werd er waarvan na hetoverljden van eerstgenoemde
n0g het geheele landschap Paeonië m et het (296) Demetrius Z't
IJCJrC:JC: zieh meester

westeljk gedeelte van Thracië tot aan de ri- maal
kte;hj werd echterin 287 doorPyrrhun
vier Nestus aan toegevoegd. Het eigenljke vanEpirusoverwonnen.LaatstgqnoemdeevenImachm w eder
M acedonië, door de rivieren Haliacmon en welwerd reeds in 286 doorLysr
Lydias besproeid en hetLyncus-en Bermius- uitMacedoniëverdreven.Lyslmaehm.
gsneuvelde

gebergte benevenshetnoordeljkevoorgebergte in den slag bj Cyrypedium (281)tegen Sevan den Olympps dragende,was verdeeld in Ielcl:,en deze werd kort daarna doorP toleunns vermoord, die zelf reeds in
de districten Pie
'ria, Elymia, Orestis, Lyn- vcesl.v Cera'
cestis, Eordaea, Almopia en Emathia. Als het volgende Jaar bj den inval der Galliërs
Turksche provincie (het ejaleet Filibe) met in Macedonië sneuvelde.Eindeljk verwierf
v, een zoon van bovenverde belangrjke koopstad Salonichiteltzj op Antlgonus Gpgzcfl.

720 L geogr.mjleenebevolkingvan700000
zielen.HetlandwasbjdeOtldenvermaardwegenszjnegoud-enzilvermjnenenwegenseen
overvloed van wjn olieen ooft,enbezateen
aantal bloejendesteden!zooalsde hoofdstad

meléen Demetrius,de heerschappjendroegze

Over aan zjne nazaten.Indien t@d pntwikkelde GriekenlanddelaatsteOverbljfselenvan
zjne nationale kracht in het Achaeïsch en

Aetolisch verbond,en de Koningen van MaPella,Pydna,Thessalonlca,Aegae,Heracléa, cedonië moesten het eene verbond zooveel
Philippi,Amphïpolis enz.- De geschiedenis mogeljk vernietigen doorzich bj hetandere
van Macedonlëkan menin3 tjdperken split- aan te sluiten ofzich tegen beide verbonden
sen.Het eerste loopt van de stichting t0taan te w eer stellen. Dit deden Demetrins 11 en

9pl.InmiddelshielPhilqppnn(360 vôôrChr.),- hettweede t0t zjn broederAntlgonws.D0.
aan den slag bjIpsus(301vôörChr.),- en den de Romeinen den blik Op Griekenland
het derde tot aan de onderw erping des lands gevestigd.ToennuPhilqppusI1Izich metde
aan de Romeinen.D e Macedoniërs,een Il1y- aangelegenheden van dat rjk bemoeide en
rischen volksstam vormende, zjn door de zelfs Athene belegerde,riep dezestad de RoGrieken nooit als stam genooten erkend.Het meinen tegen hem te hulp, waarna hj bg
geschiedkundig tjdperk neemt er een aan- Cynocephalae in 197 vôôr Chr. eene beslis-
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sende nederlaag leed. Reeds van dat oogenblik af stond Macedonië eenigerm ate onder
het gezag der Rom einen,en Perseus,de 0pvolger van Philippws,h0esluw enjverig00k,
wist de heerschappj niettehandhaven,maar

De wjze,waarop men in delaatste eeuw

land bezethielden,kwamen deaanzienljken
en het volk,door verdrukking geteisterd,0nder Andrisc%s (.
P.
::l#o-.
PMJ@.
pf::): die zich
v00r een onwettigen zoon van konlngPerseu
uitgaf,in opstand.Doch de adel,door Quin,
fv: Caeâliws A ccdt
ft
lpïcf
x.
v overwonnen, zag
zich genoodzaakt de wljk te nemen,waarna

ook het geheel.0p diewjze ontstonden fa-

technische voorwerpen vervaardigde,heeftvan
zelfgeleid t0t deuitvinding van machines.Te
voren werden alle deelen van eenig voorwerp
door denzelfden werkman in gereedheid gemoest 11 jaren later,na den rampspoedigen bragt.Latere ondernemers riepen inrigtingen
sla'
g bj Pydna (168 vôör Chr.
),den triomf te voorschjn,waarin verdeeling van den arvan den Romeinschen veldheer Aemiliu,
qTcl!- beid regel werd. Het behoeft geen betoog,
11
4.
% versieren. Toen voorts de Romeinen het dat daardoor de deelen beterw erden en alzoo

het land in 148 vöör Chr.met Thessalië en
een gedeelte van Illyrië in een Romeinsch
w ingew est herschapen werd.

brieken.Daar nu de vervaardiging derafzon-

ljke deelen slechtseene werktuigeljkevaardigheidvereischte,kwam men weldra 0yhet
denkbeeld om daartoe m achines te bezlgen.
Allengs werden deze voorts zoodanig inge-

rigt,dat zj achtervolgenshetwerk volbragten van verschillende personen,en eindeljk

kw am men zo0 vertdatmepslechtsdegrondstofin ofop de machine behoefdetebrengen,
M acerata: eene fraaje stad in het k0- Om eerlang het begeerde V00rWerP door de
ningrjk Italiè,behoorde t0t 1860 aan den werking dertaachine te verkrjgen.Daardoor
Kerkeljken Staat en is thans de hoofdstad bespaarde m0n arbeidsloon en taen verkreeg
eener evenzoo genoemde provincie, die op aaet grooter snelheid veel beter voortbreng49 D geogr.mjl 232000 inwoners telt,de selen.
zetel van het provinciaal bestuur, van een
Aanvankeljk vonden demachinesafkeuring

H0f van Appél en van een bisschop.Zj ligt bjvelen,diebeweerden,datdaardoordemeeste

aan den heirweg naar Rome,tusschen Tolentino en Iuoreto op den t0p van een berg,
wiens voet door de Chienti wordt besproeid.
Men heefter een prachtiggezichtopdeAdriatische Zee, regte, breedej goed geplaveide
straten, eene hoofdkerk, 6 andere kerken,

werklieden beroofd zouden worden van hun

bestaan,- ja,men wenschtezelfs,datde

regéring de invoering van machinesz0u ver-

bieden.Hetiswaar,dataanvankeljk bj het

bezigen van machines vele arbeiders konden
gemist worden, maar die ongelegenheid was
eenebelangrjkeuniversiteit,eenlycéum ,een van zeer korten duur.Immers daarde fabriegymnasium ,eene technische schoolen Onder- ken door midGel hunner machines de voorscheidenebelangrjkeverzamelingen.Hetaan- w erpen veel goedkooper konden leveren dan
tal inw oners bedraagt er ruim 10000,endeze voorheen, werd de vraag naar die voorwerhouden zich bezig metnjverheid en handel. pen Ontzettend vermeerderd.Er moesten dus
De omstreken van Macerata behooren t0t de telkensnieuwe fabrieken worden opgerigtyen
daarin vonden de vroeger afgedankte w erkvruchtbaarst!van Midden-ltalië.

M aceratle noemtmen debehandelinqvan lieden een veel ruimer en aanqenamer be-

eene vaste zelfstandigheid meteene vloelstof, staan dan te voren.D e ondervindlng heeftgegewoonljk water,alkoholofaether,en wel leerd, dat op die plaatsen, waar machines
zoodanig,(latmen de vloeistofzonderverhoo- worden ingevoerd, de aanwezige werklieden
ging van temperatuur op die zelfstandigheid weldra niet langer toereikend zjn,om de
giet en Ze daarm ede, doorgaans onder gesta- m aehines te besturen. Vooral de katoenspin-

nerj in Engeland heeft daarvoor een overtuigend bewjs geleverd.Ook zjn er voorwerpen, die onmogeljk anders dan door machines kunnen gemaakt worden, terwjltevens
hetvervaardigen der vereischte m achines een
bestaan verschaftaanduizenden.Eindeljkontstaan juist door het uitvinden van machines
werkt'td-q.M et dezen laatsten naam im mers be- dageljksnieuwetaltkenvannjverheid,waarbj
stempeltm en alle gereedschappen,waarvande demedewerki
ngvanmenschenvereischtwordt,
m ense'
h zich t0thetvervaardigenvantechnische terwjl men nlet moet vergeten,datJuist de
dig omroeren, eenigen tjd in aanraking laat
bljven.De bedoeling is:ôfdiezelfstandigheid
totw eekheid te brengen,ôfhaar van een of
ander bestanddeel te bevrjden, ôf er Juist
een nuttir bestanddeeluittehalen.
M achlne (De)isop technischgebiedvolgenssommigeneigenljkdetegenhangervanhet

machines den werkman ontslagen hebbenvan
zoodanigen arbeid,welke hem t0t een bloot
werktuig vernederde. De besturing dermachine daarentegen vereischt nadenken, bekwaamheid en overleg en plaatst hem duB
werp vervaardigt,zoodatdaarbj slechtseenig op hooger peil.
opzlgtvan menschen te pas komt.In demaVele machines zjn in Engeland uitgevonchine zjn dewerktuigen,waarvan dewerk- den en het eerst gebruikt. Daartoe heeft de
m an zich bedient, op eene hoogstvernuftige afgezonderde ligging van dat land aanleiding
wjze geplaatst, zoodat daardoordehanden- gegeven. Omdat men de voortbrengselen van
arbeid geheel ofgedeelteljk volbragtwordt. het buitenland alleen Over zee bekomen k0n,
De machine werkt veel naauwkeuriger en zochtmen erzooveelmorel
jk zelfin de beveel sneller dan de hand van den werkman. staande behoeften te voorzlen,enomdatvoorts

voorwerpen bedient.Hetw erktuigvereischta1z00 de vaardige hand en den denkenden geest
van den w erkm an.De machine daarentegenis
een kunstig zamenstel,dat,dooreenemechanische krachtbewogen,zelfhettechnisch v00r-
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de mjrine,het leger en de landbouw veel meestevenwelheefthj zich bekendgemaakt
volk ln beslag namen,bleefervoorde njverheid nietgenoeg over.Men moesteralzoo
zjne toevlugt nemen t0t machines,die den
handenarbeid vervingen,en men werd hierbj
ondersteunddoortweebelangrjlkevoortbrengselenvandenbodem ,nameljkdoorjzerensteen-

kolen.Daarom kwamen in Engeland deeerste
stoommachines in gebruik, en men bragt
hiermede velerleiwerktuigen in verband,die
met groote stherpzinnigheid en volharding
verbeterd werden en ook m eer en m eer hun
W eg vonden naar het vaste land.Thansheeft
men in Engeland,Duitschland,Frankrjkenz.

teehnische scholen en njverbeidsscholen.De

Britonderscheidtzich daarbj doorzjn jractischen zin.Hj treedteerstop alsuitvlnder
eener machine! vervolgens zoekt en bepaalt
hj hare theorle, en eindeljk pasthj deze
t0e om zjne uitvinding te verbeteren. In
Frankrjk volgtmen den omgekeerden weg.
Sedertlangbloejen erdetechnisc,
hescholen,

waar de theorie der machines metgroote ingenomenheid onderwezen en geleerd wordt,
zoodatde kweekelingen dierscholen op grond
hunner studie 'veel fraais en nuttigs hebben
uitgevonden.D e Franschen weten ook om die
reden datgene, wat in Engeland op dit ge-

door de uitvindipg (1823) van eenewaterdigte stof, bestaande uit 2 weefsels,tusschen
welke zich eene dunne laag van kaoetsjoek
bevindt. De hiervan vervaardigde overlassen
werden in geheelEuropa naar hem genoemd.
Hj overleed den25sten Julj 1843.
Gemeldeoverjassenwarenaanvankeljksferk
in zwang, omdat zj debezitterstegen den
regen beveiligden.Zj hebben echterhetgroote
nadeel,datzj 00k hetvochtderhuiduitwaseminr nietdoorlaten en alzoo bj hetdragen
van blnnen nat w orden.Zoodoende w orden
zj zeer schadeljk vooxde gezondheidjweshalve zj thans nagenoeg geheel in onbruik
zjn geraakt.
Sir James a
Y aokintosk,,een uitstekend Engelseh regtsgeleerde en staatsman.Hj werd
geboren den 24sten October 1765 te Aldouriehouse in hetSchotsche graafschap Inverness,

studeerde aanvankeljk in degeneeskundeen

verkreeg in 1787 te Edinburgh den doctors-

rang. Daarop volbragt hj eene reis door
Frankrjk,Nederland en Duitschland.Nazjn
terugkeer schreefhj de:rvindiciae Gallicae,
or defense of the French revollltion (1791)''
,
waarna de Mretgevende Vergaderingin Frank-

rjk hem den titel van Fransch burgerverbied aan het lichtkomt,op uitstekendewjze leende. Nu wjdde hj zich aan deregtsge-

t0e te passen en t0thoogeren trap van v0l- leerdheid en werd in 1795 pleitbezorger.Temaking te brengen. Ook in Duitschland is vens hield hj voorlezingen overhetnatuurhetbezigen van machines en hetvervaardigen en volkenregtin Lincoln's-inn en bekwam de
van deze in de laatste Jaren sterk toegeno- volle vergunning om van dit locaal gebruik

jzjn:pDiscourse on the
men, waarbj de natuurljke schatten van te maken, nadathl
den bodem desgeljks groote diensten bewj- 1aw ofnatureand nations(1799)''in hetlicht
zen.Noord-Amerika heeft metbetrekking t0t gezonden had.Zjnepleitredevoordevrjheid
het bezigen van machines Engeland overvleu- van drukpers ter verdediging van Peltier,die
geld,omdat de dagloonen voor den handen- wegenslasterjegensden Eersten Consulvan
arbeid erzeerhoogzjn.Ook inBelgiëheeft Frankrjk wasaangeklaagd,wektealgemeene
het aanw enden van machines eene grooteuit- bewondering. Kort daarna (1803)ontving hj
breiding verkregen, en men merkt eindeljk de ridderljke waardigheid en werd recorin 0ns Yaderland 0p, dat de stoom als be- der (griëer bj het crimineelgeregtshof) te
weegkracht er van Jaar totJaar meer op ver- Bombay,alwaar hj zich door zjne menschlievendheid onderscheidde.W egenszjne wanschillende bedrjven wordt toegepast.
M ackenzie (Henry), een verdiensteljk E
kelende gezondheid keerde hj in1811naar
Britsch schrjver, geboren te Edinburgh in uropa terug, w erd in 1813 11d van het EnAugustus 1745, studeerde in de regten en

gelsthe Parlementen werktenietw einigmede

wjdde zich vervolgens aan defraaje letteren. tot de herziening van het wetboek van StrafHj redigeerde detjdschriften:p'
rhe Mirror'' regt. Bj alle gelegenheden bevond hj zich
en pThe Lounger'' w erd controleur der be- steeds in het voorstegelid derstrjdersvoor
laBtingen in Schotland,en overleed den 14den regt, litht en algemeene welvaart. Grooten

Januarj 1831.Hjheeftgrooten10fverworven roem verwierf hj vooralbj deberaadslagindoor zjne novellen: p'
rhe man of feeling gen over de vreemdelingenbill,over de gods(1771)'' en pThe man of the world''.Zjne dienstige verdraagzaamheid,over den slavenverzamelde werken verschenen in 1808 in 8 handel en overhet regt der koloniën op zelfdeelen.
bestuur.Hj was de eerste,dieten behoeve
M ackintosh. Onder dezen naam vermel- der onafhankeljkheid van Griekenland het
woord voerde,en in 1831 een der krachtigste
den wj:
Charles M ackintoslt, een verdiensteljk voorstanders van de Reformbill.Van 1818 t0t
Schotsch scheikundige.Hj werd geboren te 1824 bekleeddehjhethûogleeraarsambtinde
Glasgow in 1766,vervaardigde in zjne che- staatkunde en wetgeving aan hetOost-lndisch
mische fabriek te Crossbasketnabj Glasgow collegie te Haileybtlry,en van 1822 tot 1823
ixl 1820 loodsuiker op groote sc,haal,'tgeen

vöör hem nog niet gesehied was) - verbe-

terde in 1825 de bereiding van Berljnsch

hetrectoraat aan de hoogeschoolte Glasgow.
In 1827 benoemde Otzxezlx.g hem tot 1id van

hetPrivy Pouncil,en in 1830 werd hj lid
blaauw ,en werd in laatstgenoemdJaardeuit- der commissievoorOost-lndischeZaken.Hj
v
ili
lnder van het maken van staal door jzer overleed den 3osten Mei 1832.Van zjne gekoolw&terstoft0tgloejen tebrengen.Het Bchriften noemen wj n0g: pDissertation Qn

MACKINTOSH- MAC-MAHON.

285

the progress ofethicalphilosophy (3dedruk, bevorderd en in October 1840 belast met het
1864)'', - pHistory of England (1830, 3 kom mando over het lode bataljon derchasdln)'',- de onvoltooid gebleven gHistory of seursd'
Orléans.Voortsbleefhj bjhetAfrithe revolution in England in 1688'', - en kaansche leger t0t 1855. In 1842 werd hj
zjne rMiscellaneousworks(1849,3 d1n)'. luitenant-kolonel, in 1845 kolonel van een
M acleod (Henry Dtmning). een verdien- regim ent van linie, en in 1848 a1s brigadesteljkEngelsch staathuishoudkundige,geboren generaal ter besehikking gesteld van den
te Edinburgh in 1821,bezocht de académie gouverneur-generaal. A1s zoodani
y verwierf
in zjne geboorteplaats, alsmede de hooge hj grooten roem en klom op totlnspecteurscholen te Eton en te Cambridge,begafzich generaalderinfanterie.In 1855 werd hj bevervolgens op reis, legde zich te Londen t0e
op de regtsgeleerdheid en vestigde er zich in

velhebber eener divisie in het lste korps van
het noorderleger en kort daarna in het 2de

1849 als advocaat. Daarna wjdde hj zich korpsin de plaatsvan Canrobert.Hjbereikte
inzonderheid in hetgraafschap Ross aan eene hetlegervöérSebastôpoljuistOphettjdstip,
hervorming der armenbedeeling en hield zich waarop hj met goed gevolg den Malakofmet uitstekend gevolg daarmede bezig t0tin toren k0nbestormen.Nadathj bevelhad ge1853. Een jaar later woonde hj wedera1s voerd over het reservekorpsvan hetOosterpleitbezorger te Londen,waarhj aanleiding sche leger,keerdehj in 1856naarFrankrjk
vond om zich bepaaldeljk bj debeschouwing terug, alwaar de Keizerhem t0t senatorbeVan de baqken en het crediet te bepalen, noemde. Reeds i
n 1857 streed hjwederin
YVaarvan jjP
** de uitkom sten nederlegde in: Algériëbj deexpeditievan Randontegen de
ce ofbanking (1856; Kabylen en werd toen eenigentjdnon-actief,
orhe theory and practi
3âe druk,1876,2 dln)''.Hj bestreed daarin gedurendewelken hj in den Senaatdeeenige
de wet op de banken van Peel en wees de was, die tegen de Veiligheidswetten stemde.
grondslagen aan voor eene nieuw e regeling- Niettemin verkreeg hj daarnahetopperbevel
Daarop volgden in 1858 zjne:rElementsof Over alle strjdkrachten te land en ter zee in

political economy'',in 1872-1876 uitqegeven Algérië,waarbj hj in botsing kwam met

onder den titel:sprinciplesofeconomlcalphi- prinsNapoleon,in die dagen ministervan K0-

losophy'',waarin hj het geheele stelselder loniën. Laatstgenoemde nam zjn ontslag,en
volkshuishoudkunde terugbrengtt0tde ruiling àKae-Malton werd in 1859 benoemd t0t bevelen de bepaling van waarde uitsluitend vestigt hebber van het 2dearmeekoxps bj het Italiansche leger.Hierbeslistehj den slag van
0? de verhoudinq tusschen vraag en aanbod. a
Ztne meest betwlste stelling isechterdeze, M agenta door op eigene verantwoording in
dathetcredietgeljk staatmetkapitaal,eene de Qank van denvjandtevallen,waarnahj
vernieqwing derdenkbeeldenvanLale.In 1859

tot maarsthalk en hertog 'tan X tz.gdlfo werd

maaktehjeenbeginmeteenebelangrjkeonder- benoemd.In den Blag van SolferinoBtreedhj
neming,nameljkmetdeuitgavevaneen:rDic- bj Cavriana.In 1864 werd hj gouverneurtionary of political economy'', doch daarvan generaal van Algérië en in 1870,bj hetuitis slechts e
'én deel in hetlicht verschenen. barsten Van den Duitsch-Franse.hen oorlogy
l7it deelechter getuigtvan eene groote bele- ontving hj hetopperbevelover hetlstekorps
zenheid en van eene ongemeene helderheid (MacMahon)en het5dekorps(de Failly),te
van denkbeelden.In 1868 werdhj door de zamen hetzuiderlegervormend,hetwelk zich
commissie t0tcodifcatie derEngelsehewetten in delaatste dagen van Juljinden Elzasen
belastm et de zamenstelling van datgedeelte, in Lothaxingen concentreerde.Aan het hoofd
hetwelk betrekking heeft op het wisselregt, Van dat leger verloor jjP**den 6denAuyust
us
den slag Van W örth tegen de 3de Dmtsche
en hj was daarmede bezig tot in 1870.
M ac-M ahon (Maxie Edme Patrice Mau- armée onder den Kroonprins van Pruissen,

rice, graaf de),hertog ran X twdzàfl, maar- trok met zjne schier verstrooide troepen naar
schalk van Frankrjk en voorzitter der Fran- Châlons terug,en begafzieh nadebeslissende
sehe Republiek,gesproten uit een Iersch ge- nederlagen, welke het Fransche Rjnleger
slacht, hetw elk na den va1 der k%tltarts de ondex .
Banaine (14- 18 Augustus)geledenhad,
wjk nam naar Frankrjk,aanschouwde het naax Rheims,waarhtjhetcjferzjnermanlevenslicht den 13denJunj 1808 ophetbuiten- schappen door opneming van het 7de korps
verbljfSully bj Autun.Schoon aanvankeljk (D0uay)en het12dekorps(Lebrun)t0t100000
bestemd voorden geesteljken stand,bezocht deed klimmen. Hierontving hj van den mihj devoorbereidendemilitaire schoolteVer- nister van Oorl0g, graaf Palikao,het bevel
sailles,in 1825 de militaire académie te St. om Bazaine ter hulp tesnellen.Hiertoe moest
Cyr en daarna als Onderoëcier de schoolvan hj noordoostwaarts trekken,om langs de
den genexalen staf,en verliet deze in 1830. Belgische grenzen, gedekt door eene reeks
Hj onderscheidde zich bj eeneexpeditie in van kleine vestingen,Metz te bereiken.Ach-

Algérië, woonde a1s adjudant van generaal tervolgd doorde4deDuitsche armee(deMaasAehard in 1832 de belegering dereitadélvan armee) onder den Kroonprins van Saksen,
Antwerpen bti, en was vervolgens meestal werd hj tusschen de Ardennen en deMaas
werkzaam a1s adjudant,in 1837 van generaal gedrongen, den 3osten Augustus door laatBtD- remontin Alqérië,in welke betrekking genoemde met hulp van het lsteBejersche
hj bj debestormlngvan Constantinegewond kgxps geslagen bj Beaumont en gedwongen
werd,en in 1840 bj Cl
tanyarnier.T0tl00n naar den regter oever van de Maas over te
zjner dapperheid werd hj t0tescadronschef steken.Van Metz afgesneden,trok hj zjne
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troepen rondonaSédan bjeen,0naaldaarden het Lager Huis.Hj schreefonderanderen:
slag aan te neuaen, die op den lsten Septena- DHistory ofGreat-Britain from therestoration
ber tegen de vereenigde 4de en 3dearnaee ge- to the accession of the house of Hanover
leverd Tverd. Afae-Alahon, reeds in den aan- (
1775, 2 d1n)'',en overleed den 17den Fe-

vang van den strjd zwaar gewond, droeg brnarj 1796.Duizend pond sterling uitzjne
het kommando over aan generaal Wimpfen nalatenschap had hj aangewezen voordeuiten kwam ten gevolge der capitulatie van

gave der gedichten van Osséan in het oor-

Sédan in krjgsgevangenschap.Nahetsluiten spronkeljke,welkehjvoorgafinhandschrift
van den voorloopigen vrede belastte hj zich te bezitten.
den llden April methet opperbevelover de
M acqueiyn (Michiel Jacobus), een verarmee van Versailles,bragt dezedoorinlj- diensteljk Nederlandsch geneeskundige, geving van uitDuitschlandterugkeerendekrjgs- boren te Delft den loden September 1771,
gevangenen t0t 120000 man (;n dempte daar- studeerde te Leiden en werd in 1795 op eene
mede na bloedige gevechten in Mei1871 den dissertatie: pDe vomitu''t0tdoctor in de ge-

opstand derCommuneteParjs.Daarovergaf neeskunde bevorderd. Hj vestigde zich in
hj vervolgenseen werkinhetlicht,getiteld: zjne geboorteplaats, werd er mede-oprigter

VL'
armée de Versailles, depuis sa formation van het genootschap pchristo sacrum'' en
in 1824 hoogleeraar in de geneeskunde te
Leiden.Hj bekleedde er in 1829-/830 het
rectoraat,w erd in 1842 emeritus en overleed

JUSQII'
àlacomplètepacifcationdeParis(1871)''.
Den zosten November 1873 werd hj doorde
Nationale Vergadering vooreen tjdperk van
7 jaren benoemd t0tpresidentderFransche
Republiek,en devoormaligekrjgsmantracht
thans met omzigtigheid en gem atigdheid de
teugels van hetbew ind in handen te houden.
M âcon, de hoofdstad van het Fransche
departementSaône-Loire,in eenevruchtbare,
bevallige, met vele villa's versierde landstreek,aan de helling van een heuvelen aan
den Bpoorweg naar Lyon, alsmede aan een

den 4denApril1852.In 1798behaaldehjmet
zjne:pcommentatio de lenta etdiëcilidentitione''den prjs van 640 realen bj de K0ninkljke GeneeskundigeAcadémieteMadridj
l'edigeerde met anderen het: pGeneeskundig
Magazjn''1 en schreef eenige geneeskundige
w erken.

M acready (W illiam Charles),eenberoemd

Engelsch tooneelspeler,geborenteLondenden
zjtak naar Genève en op den regteroever 3den Maart 1793? bezochthetgym nasium te
der Saône gelegen,heeft eene lange steenen Rughby en z0u te oxford in de regten stubrug met 13 bogen en veelbeeldhouwwerk déren,toen de ongunstige geldeljkeomstanover die rivier en bezit eene regtbank van digheden van zjn vaderhem tothetbesluit
eersten aanleg,eenehandelsregtbank,fraaje bragten om tooneelspeler te worden.ln 1810
wandelparken,schoone kadenjeene rivierha- trad hj voor de eerste maal op en wé1te
ven, talrjke overbljfselen der Romeinsche Birmingham in de r0lvan Romeo in denpR0oudheid,een aantalmerkwaardigegebouwen, meo en Julia''van M akspere.Hjoogsttegr00-

ten bjval,speelde vervolgens te Dublin en
te Edinburgh ,en in 1816 a1s Orestes in eene
vertalinq der pAndromaque''van Racine te
Londen ln den schouwburg van Coventgarden.
Bj voorkeur vervulde hj hoofdrollen in de
dram a's van M akspere.T0tdriemaal t0e v0lbragt hj eene reis naar Amerika,waar hj
te New -York grootopzien baarde en de laatstemaalaanleidinggaft0teen doorjverzueht
bewerkt oproer,waarbj omstreeks 50 personen gedood ofgew ond werden.Naar Londen
gedichten, door hem aan Ossian toegeschre- teruggekeerd, schitterde hj in eene reeks
ven, werd geboren in 1738 teKingussiebj van rollen in denHayrnarket-schouwburg.Den
Ruthven in het Schotsche graafschap Inver- 26stenFebruarj 1851nam hj echtermeteene
zooals dat van de prefectuur (te voren het
bisschoppeljk paleis),hetpaleis vanJustitie,
het stadhuisen de openbareboekerj,een muséum , een schouwburg, een lycéum , eene
kweekschoolvooronderwjzers,eene teekenschool, onderscheidene andere scholen, verschillende genootschappen en bjna 20000 inwoners. De njverheid bloeit er ongemeen,
en er wordt een aanzienljke handelgedreven
n pher
MâconMi
ac
swj
onnen,Vraan,hout en vee.
(James),de uitgever van

ness,studeerde te Aberdeen en teEdinburgh, voorsfelling in den Drurylane-schouwburg afin de godgeleerdheid,en werd daarna onder- scheid van het publiek?en overleed in 1873.

wjzerte Ruthven en in 1159huisonderwjzer M acrobius (Aurellus Ambrosius Theobj de familie Grah,
- wJs Bal
gowan.Reeds dosius),een Romeinsch taalkundige,leefde in
in 1758 had hj hetgedicht:p'
rheHighlan- de eerste helftder 5deeeuw na Chr.onderde
der''in hetlichtgegeven,en daarop volgden regéring van Tâeodosiws de Jozeere. W aarde: pFragments ofancientpoetry,translated schjnljk washj een Griek;althans hj verfrom the Gaelic or Erse language''.Toendeze vaardigde geleerde verzamelingen uit de ge-

grooten bjvalvonden,bezorgde hj 00k andere, zooals hj ze noemde,gedichten van
Osséan,zooals pFingal (1762)''en p'
remora
(1763)''.Hj werd secretarisvan den gouverneur in Florida, maar legde die betrekking
weldra neder, waarna hj te Londen vlugschriften uitgaf t0t verdediging van de regéhng.Deze schonk hem eeneaanzienljkebekekking,en in 1780 werd M aqkerson1idvan

schriften van Grieksche wjsgeeren.W j heb-

ben van hem :rcomm entariozum in somnium
Scipionis libri duo'' en rsaturnalium conviviorum libri septem'', alsm ede een uittreksel

uit zjn geschrift:rDe diFerentiisetsodetatibus Graeci Latinique verbi''.Zjne gezamenljkewerken zjnuitgegeven doorJan(18481852j2 dln).
M acrocnem um L.is de naam van een
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plantengeslaeht uit de familie der Rubiaceën. van 20 t0t40geogr.mjljdoch haremonden
H et onderscheidt zich door een schier klok- zjn veelaldûorzandbankenversperd.W egens

vormigen, onduideljk s-tandigen kelk,eene de aanziellljke hoogte van het binnenland

trechtervormige bloemkroon metaan de keel vormen de stroomen er talrjke watervallen
vastgehechtemeeldraden,eenz-kleppigenstem- en alzoo geene Yfegen van verkeer.Het klipel en eene z-hokkige zaaddoos met ondui- maat is er zeer verschillend.De keerkringsdeljk gerande zaden.Hetomvatheesters,die hitte veroorzaakter in de m oerassige kustgein Brazilië, Caraccas en op de Molukken westen,vooralaan de oostzjde,schadeljke
groejen. Eene t'
raaje sierplant is M .:.
p:- uitwasemingen en verw ekken er die vreesedos'ttm J'
cc:., een heester te Caraccas ter ljke galziekten,welkevoorden Europeaan,

hoogtevan omstreeks3 Ned.elmettalrjke, zelfs bj een kort vertoef, steeds doodeljk
prachtige,aarvormige,rozenroode bloemen.
zjn en aan heteiland den naam hebben beM acrocosm os en M icrocosm os of zorgd van hetEuropésche kerkhof.Daaren-

grooteen kleinewereld (zieonderCosmos)zjn tegen zjn de hoogvlakten zeergezond.Hier
w oorden,ontleend aan de stelsels der natuur- klimt de warmte zelden boven 29OC.,en op
kundigen en wjsgeeren uitde15deeeuw.Zj de bergtopgen vindt men dikwjls js. Het
stelden de wereld voor a1s een menscheljk tropisch kllmaat, gepaard aan dien rjken
organismusin hetgroot(macrocosmos)enden waterschat, roept er een verbazend weelderimensch a1s eene wereld in het klein (micro- gen plantengroeite voorschjn.0ok vormen
cosmos),waarbj zj aannamen,dat de le- de planten en dieren van Madagascareen afvensverrigtingen van die beide organism en zonderljk gebied.De plantengroei,hoewelin
m et elkander overeenkwam en,zoodat er een
bepaald verband bestond tusschen de bewegingen der sterren en de lotgevallen der menschen.

vele opzigten met dien van Zuid-Afrika en
lndië overeenkom ende,heett een eigenaardig
karakter, hetwelk dien onderscheidt van de
flora van Bourbon en Mauritius.Vooralaan

Atadagascar e0n van de grootste eilan- de kust heet'
t men eene verwonderljkeverden der aarde, in den Indischen Oceaan ge- scheidenheid van gewassen, en het grootste
gedee
l
t
e
van
het eiland is bedekt met digte
legen en door het kanaal van Mozam bique

orspronkeljke wotlden.Men heeft er een
(56-140 geogr.mjl breed)van deoostkust o
overvloed van m erkwaardigehandelsartikelen,

van Afrika gescheiden, strekt zich uit van

Kayp Ambra (11057'Z.B.
)totKaapSte.Marie zooals scheepstimmerhout, verfstofenhout,
(25045'Z.B.), heeft eene lengte van 230 bj ijnehoutsoorten voormeubels,specerjen,geeene breedtevan 80 geogr.mjlen beziteene neeskrachtige kruiden,gomplanten,rjst,ta-

oppervlakte van Omstreeks 10000 L qeogr. bak,katoen enz.Van dederwaartsoveryemjl.Aande kustheettmen er) voorallnhet bragte gewassen gedjen ervooralwjn,Zuldnoordwesten,Ver landwaartsloqendebaajen, Europésche vruchten,aardappels,koëjenz.
zooals de Passandava-, de Narlda-, de Ma- Onder de dieren van Madagascar vindtmen
djambo-en deBembatoeka-baai.Voortsvindt geene herkaauwende dieren,geene dikhuidimen erinhetzuidwestendebaaivan St.Augus- gen?geene groote roofdieren,slechts een entjn,aan dennoordoosthoek deprachtigebaai- ke1 knaagdier, maar meer dan 20 verschilJen Diégo-suarez en Port-luuke en aan de lende soorten van half-apen.Een van vruchoostkustdeAntao-Gonçalvesbaai.W jderszjn ten levende vledermuis zOogrootals eenekip
de reede van Foule-pointe en die van Tama- levert er kosteljl
t vleesch.In de bosschen
tave de meest-bezochte punten.M etuitzonde- bevindt zich eene groote menigte wilde zwj-

ring van het noordeljk en zuidoosteljk ge- nen, wilde honden en vossen. Ook zjn er
deelte, bj hetvervallen fort Dauphin,is de vele soorten van vogels metprachtige vedekust vlak en vormt een lagen,moerassigen, ren! veel bjenj sierljke vlindersyveelkrovruchtbaren gordel ter breedte van 2 t0t 15

kodlllen en groote,maar nietveelvergiftige

geogr.mjl.Voorhetoverige isdebodem er slangen. Schapen) geiten en zelfsrunderen,

ln het algemeen bergachtig. Van de kust af derwaarts overgebragt,zjn ergedeelteljk t0t
rjst het land terrasvormig t0tgrazige hoog- den w ilden staat teruggekeerd.
De inw oners van het eiland;die zich zelvlakten, welke 13 t0t 1000 Ned. el en t0t
bergen, welke 2400 Ned.elboven de opper- ven Malagasi of M alayaqi noemen en wier

vlakte der zee gelegen zjn.De hoogste t0p aantalwaarschjnljk 3 millioen bedraagt,zjn
van heteiland is de Ankaratra (4000 Ned.el in vele groote en kleine stamm en verdeeld
hoog) op 20OZ.B.Hj verhettzich aan den en behooren t0t 3 hoofdvolken,die zich inrand eener hoogvlakte,die uit graniet,gneis
en glimmerleibestaat en hier en daarvan0ndiepe dalen doorsneden is.In het algemeen
is de gesteldheid van den bodem op M adagascar n0g weinig bekend.Men vindt erverbazend groote stukken zuiver bergkristal,

tusschen onderling vermengd hebben. W anneer m en eenige derwaarts verhuisde Arabie-

ren en meren.Men heefterrivieren terlengte

hetheerschende volk der Howas op de hoog-

ren niet mederekent,woont op deoostzjde
een oljfkleurig, gedeelteljk vrj blank en
welgebotlwd volk,deBetsimisamakas,metsluik
of kroes haar en met de Malejers vermaagvoorts toermaljn, jzer, ko/er, steenkolen, schapt,- en Op de westzjde een donkcr en
lava, basalt, enz. Aardbevlngen komen er veel krachtiger volk,met den naam van 8adikwjls voor,en het ontbreekt ernietaan kalawas bestempeld, m et w ollig haar, doch
minerale en zoute bronnen.Heteiland iamild niet met de Negers van Mozambique,maar
besproeid door een grootaantalbeken,rivie- met de KaFers overeenkomende,- terwjl
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vlakten van het binnenland gevestigd is.Het
meer blanke gedeeltederinwonersisbesehaafderdan het donkere;hetheefterdeoverhand,
maar is tevens sluw , trotsch, wraakgierig
en hebzuchtig.Alle inwonersvan Madagascar

naam Magastar ofMadaigascar vermeld.Het
werd echter eerstin 1505 doorden Portugees
Antao Gp.çc!t)
:.
:op St.Laurentiusontdekten
bleefdientengevolge onder den naam van St.

Laurens.eiland bekend, terwjlFranschek0-

Rreken dezelfde taal, welke t0t den Ma- lonisten het met dien van Dauphiné bestemlelschen taalstam behoort.DeMadagassenzjn
in het algemeen luij gastvrj,zorgeloos en
wraakgierl
-g,maartevensdapperenvrjheidlievend.Instrafregteljkezaken nemenzjhunne

toevlugt t0t het Godsoordeelj vooralt0thet
innemen van eene zekerehoeveelheid vergif.
Hunne godsdienst is eene afgodendienst en
berust vooral op hunne denkbeelden omtrent
een goeden en boozen geest. Eerstgemelde
wordtnietgehuldigd,maaraanlaatstgenoemde

pelden.Nederlanders en Engelschen wendden
voorts vruchtelooze pogingen aan Om Eich
aldaar te vestigen, doch dit deden later de
Franschen. Deze stichtten er in 1642 onder

dehoede van eenehandelmaatschapyjen van

de Société d'Orient eene volkplantlng te St.
Luke, namen in 1643 het eiland Ste Marie
en de Antongilbaaiin bezit en plaatsten erin
1644 stations te 'renerifa en M anahar, alstaede op het schiereiland Tholangar eene
brengen zj menschen, vooral kinderen ten sterkte, later fort Dauphin geheeten.De mioFer.Erzjngeenetempelsenpriesters,maar nister Colbertstichtte toen in1664eenenieuwe

talrjke waarzeggers en toovenaars.De inwo- handelmaatschappj,diealderegtenderv00rnerszjn meestallandbouwers,herders,Jagers gaande ontving, en Lodewj;k XIF en de
en visschers.Alleen dq Rowan en de methen Prinsen van den bloede ondersteunden deze

verm aagschapte Betsiïe'o8 leggen zich wegens ondernem ing m et hun kapitaal.In 1665 zond
den onvruchtbaren bodem ,waarop zj geves- men de WJI-: als gouverneur-generaalnaar
tigd zjn, op takken van njverheid t0e en het nieuwe gebied, hetwelk den naam van
vervaardigen zeer goede voorwerpen van goud Oost-Frankrjk ontving.Inmiddelsbarstte er
en zilver, hout en jzer, zjden en wollen een noodlottige 00r10g uit tusschen de k010Btofen en vooralkostbaretapjten.Tevoren nisten en de inboorlingen, en hoewelLodehad men er een uitgebreiden slavenhandelen '
d
zlïjk XIV in 1670doorat'
standalde regten
eenbelangrjkenuitvoervanrjst,graan,slagt- der handelmaatschappj verkreeg, zagen de
vee en grove geweven stolen naar Bourbon kolonisten zich in 1672 genoodzaakt,dewjk
en Maurltlus,wMrtegenmen wapens,munitie, te nemen naar Bourbon.In 1719 en laterverartikelen van weelde enz.inruilde.De afzon- nieuwde Frankrjk zjne pogingenom opMaderljke stammen bevinden zich onder het dagascarvasten voetteverkrjgen,doch zononbeperkt gezag van hunne hoofden.Van deze der gevolg.. Eindeljk zondmenin 1774graaf
is de stam der Howas of Owas de aanzien- Behiowsky alsgouverneur-generaalderwaarts,
ljkste,de meestontwikkeldeen de invloed- en deze stichtte aan de Antongilbaai Louisrjkste.Uithunvaderland,Ankowagenaamd, bourg en 7 forten te Foule-pointe,Tamatave
eene uitgebreide,nagenoeg in het midden ge- en elders. De verworvene voordeelen waren
legene hoogvlakte, begonnen de Howas in echter niet van duur.Eerstin 1841verkregen
1813 in de vlakte af te dalen en vereenig- de Franschen door verdragen m etinlandsche
den deoverigestammen t0t éénrjk,waarvan vorsten Nossi-Bé en eenige naburigeeilanden,
later de Rakalawas zich losscheurden.De H o- welke vervolgens als wjkplaatqen voor de
=J.:hebben M adagascar verdeeld in 20 t0t22 Sakalawas,die zich aan deheerschappj der
provindën; in elke provincie, in arrondisse- Howas Onttrokken,ena1safhankeljke gewesm enten gesplitst, bevindt zich een ôpperbe- ten van de kolonieMayotta opde Comorische
velhebber.DehoofdprovincieAnkowaenvooral Eilanden belangrjk werden.EenekleinevolkhaararrondissementImerna,dekerndesrjks, planting aandeW aw atabebaai,waareenvoorheefteeneaanzienljke en zeernjvere bevol- malig consul van Mauritius voor rekening
king. In het midden der hoogvlakte, 1200 eener Fransche maatschappj steenkolengroef,
Ned.elboven de oppervlakte der zee,opeen werd den 19den October 1855 door de Howas
heuvel,die 150 Ned.elboven de hoogvlakte geheelen alvernietigd,zoodater geen enkele
veyrjst, verheft zich de hoofdstad desrjks, vreemdeling het leven behield.Dit gafFrankTananarivo ofAntananarivo genaamd,de re- rjk, waar men zich toch reedsbezig hield
sidentie en begraafplaats der vorsten, met met het ontwerp om Madagascar te verove25000 inwoners, een groot paleis en andere ren, aanleiding t0t eene nieuwe expeditie.
grootegebouwen voordeKoninkljkefamilie; Hetgevolg daarvan w as de stichting derzeneen en ander is op last van Radama I in dingstation Baly in het land der Sakalawasy
Européschen stjldooreenFranschenarchitect wier stamhoofden zich in 1859 onderdehoede

gesticht.Daarenboven vermelden wj de han- van Frankrjk plaatsten.
delsplaats Tamatave aan de oostkust, een
dorp met omstreeks 1000 hutten,eenige gebouwen voor consuls en eene vesting, uit
zand en korM l opgetrokken.
Het eiland M adagascar,door de inboorlin-

Het voornaamste struikelblok voor de vestiging der Europeanen op Madagascarwast0t

gen Nossi-Ndamtbo (eiland derwildezwjnen)
geheeten en door de Arabieren Ds
jesira-alAp-r(Maaneiland)genoemd,vinden wj reeds
in de 13de eeuw bj Maroo Tob onderden

gebouwen en zorgde,dat bekwame ingezetenen op het eiland M auritius, te Londen en

nu t0ehetRjk derHowas,doorkoning .
8adama I gegrondvest. Deze Vorst bevorderde
er de beschaving, stichtte scholen en fraaje
te Parjs in de Europésche kunsten en wetenschappen werden onderwezen.Binnen wei-
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P.een talrjk leger,
nige Jaren organiseerde N.
zoodat de hoof
den der os-erigestammen rich
aan hem moesten onderwerpen.Daarbj gaf
hj gewillig gehooraandevoorstellen derEngelschen,om tegeneenjaargeldvan8000pond
sterling den slavenhandèlende.menschenoFers
afte schaFen en de invoering van hetChristendom te gedoogen.Nuvestigdenzichzendelingen te Tananarivo, en het Christendom
begon er spoedig wortelte schieten.De dood
des Koningsmaakte echter weldra een einde

Mn alleschooneverwachtingen.Hjwerddoor
zjne gemalin,RananaloMandqjoka,den27sten
Julj 1828 doorvergifOm hetlevengebragt,
waarna zj zelve den troon beklom en met
bloedige willekeur heerschappj voerde. Zj
werd daarbj ondersteund dooreen staatsraad
en door haren minister de Lasatelle, een
Franschman,die sedert 1830 grooten invloed
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aanzienljken,aan wierhoofd zich de opperbevelhebber van het leger bevond,hetplan
t0teeneomwenteling t0trjpheid.Naeen 0pstand van 4 dagen werd RadamaTfden 12den

Mei1863geworgdenzjneweduweRàodo0nderdennaam vanllosaherinaofeiqenljkRosoa#eri-.rls#.p'okl t0theerscheresultgeroepen na
het onderteekenen eener grondwet, volgens
w elke de Kl'oon dew etgevendem agtdeeltmet
denadelenmetdestamhoofden.rrevensisdaarin

aanallevreemdelingeneenegeljkebescherming
en aan alle inboorlingen,Christenen en nieb

Christenen,vrjheidvan godsdiensttoegekend.
De Koningin boodschapte hare troonsbeklim-

ming aan de Hoven van Frankrjk en Engeland en deed daaraan vriendschappeljketoezeggingen. Inmiddels gelukte het aan de
Engelsche diplomatie, de Fransche te over-

vleugelen.Den QistenJunj 1865slootPaekenverkreeg op de belangen van njverheid en ham te Tananarivo een zeervoordeeligvredes-,
handelaldaar en bj de Koningin en de aan- vriendschaps- en handelsverdrag, waarin de
zienljken deneiging opwektet0tonbekende Koningin 00k de afschaëng van de vergifvoorwerpen en genietingen.Yoortsvernietigde proefbj misdaden en devolkomene opheëng

van den slavenhandelbeloofde.Toch zouden
al de regten aan de Engelschen toegekend,
door alle anderenatiën worden genoten.Zelfs
devergunning,aan Lambertverleend,om zich
in het noorden van het eiland'grondbezit te
verschafen, werd in 1866 nietig verklaard.
en Mauritiusbrengen,terwjldeuitvoervan ToendeKoningindenlstenApril1868overleed,

de Koningin alle kiemen van Europésche beschaving? weshalve er eerlang eene botsing
ontstond tusschen de Fransche en Engelsche
legexmagten de hare.De Engelsche enFransche schepen moesten de verbannen Europeanen aan boord nemen en deze naar Bourbon

vee en rjst derwaartsverboden werd.Eerst ontvlamdedestrjdOverdetroonopvolging.De
in 1853 gelukte het aan de kooplieden van magtige Howaspartj,afkeerigvan deEurolu tstgenoemde eilanden, tegen betaling van peanen en van de aan hen toegekende regten
15000 dollars, de handelsbetrekkiny weder en vrjheden?poogdeiemand van haren geest
aan te knoopen.DeEnqelschezendellng.
EllLs aan hetbewlndtebrengen,terwjldevroeger
volbragtin 1853 eene rels doorMadagascaren reedsvermeldeeerste minister,Rainitaiariroy
werdin 1856teTananarivovriendeljkontvan- genaamd, in eene geheime zitting van aangen.rel-zelfder tt
ldverwierfeen Franschman, zienljken doordreef,dat deKroon z0u worLambertgenaamd,vergunningvandeKoningin den aangeboden aan Ramona,eene bloedverom zich naar de hoofdstad te begeven.Hj w ante der overledene Vorstin.D eze nam a1s
verkreeg nu eene bepaalde lastgeving van R anavalo A -txp'os7Jl 11 den troon in bezit en
keizer Napoleon en vertrok toen naar Tana- beschuldi
gde hen van hoopverraad,die in de

narivo, om aan de Vorstin geschenken te laatste dagen der voorm allge Koningin poginoverhandigen. Zamenspannende meteene op- gen hadden aangewend om haren eersten mipositiepartj onder de Howas,bezigde echter nister ten valtcbrengen,opdateenderhunnen
Lambert zjne zendingtoteene intrigue,na- aan hethoofd van den Staatz0u komen.D0or
meljk om E
le Koningin te Vervangen door tusschenkomstderEuropéscheagentenenzeneen heerscher,die gezind w asom eenverdrag delingen werden zj van de doodstraf vermet Frankrjk te sluiten.De ontdekking van schoond,maar opgesloten in eene enge kast,
ditplan kostte aan veleingezetenen hetle* n w aar hun door eene kleine opening eenig
en w as oorzaak van eenebloedigevervolging voedsel werd toegereikt. Op aandringen der
der Christenen. In 1860 w erd de Koningin Europeanen evenwel bragt men hen w eldra
opgevolgd door haren zoon Radama 11,die over naar eeno gew one gevangenis. D e K0in de voetstappen Van zi
J
-n vader trad.Zl
)-n ningin betoonde zich voorts zeer welwillend
vriend Lambert bragt een verdrag t0tstand, jegens de Christenen;zelfs liet zj zich 0n-

hetwelk voorFrankrjk zeervoordeeligwas,en derwjzenin deChristeljkeleer,endenzlsten
de zoon van den Franschen consul Laborde Februarj 1869werd zjtegeljk meteengroot

w erd ministervan BuitenlandscheZaken.H 0e- gedeelte van den adel gedoopt. Deze stap
w e1 o0k hethoofd derEngelschezendelingen, wekte natuurljk den wrevelderHeidensche
Elli8,en de Engelsehe consulPaekenl
tam met priesters en dergrootevolksmassa,welkeaan
welwillendheid werden bejegend, klom de het geloof der vaderen gehecht bleef. Eene
invloed der Franschen van dag t0t dag.Z00- talrjke volksmenigte) den 8sten September
weldezeom standigheid als de verdraagzaam - naar de hoofdstad getrokken, eischte met
heidjegensvreemdelingen,alsmededepogin- krachten klem ,dat de K oningin hetnieuwe
gen des Koningsom de beschaving te bevor- geloof z0u verzaken, maar metberadenheid
deren en inzonderheid eenige door het volk nam zj t
lenoodigemaatregelen,om dendreiafgekeurde maatregelen bragten bj de oude genden opstand te dempen.Een aantal 0ëHowaspartj en bj demiskende oëeieren en cieren te paard wordaanstondsnaarhetdorp
X.
19
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Ambohimanambola gezonden, waar ziclihet Freiras (Park derNonnen).Men ontwaarter
Kalimalaza, het aloude Koninkljke afgods- echter geene duidaljke cratervorming, en
beeld, binnen de wandcn van een gewjden nieuwe lavastroomen evenmin.llctklimaatis
tempel bevond.D e tempel, het afgcqsbeeld dat eener onafgebrokene lente;de lucht is er
en geheelde toestelvoor de Heidenscheeere- warm, maar geljkmatig en gezond. In den
dienst werden voor de Oogen desvOlksaande zomer wordt,er de regen door den dauw vcrvlammen prjs gegeven,en op de volgende vangen,en in den winter veroorzaakt de redagen Ondergingen de afgodsbeelden opandere gen er çeduri
g overstroomingen van detalplaatsen hetzelfde l0t. Het volk erkende de rjke rivleren.Een lastig verschjnsel is er
magteloosheid zjner goden en priesters,en intusschen de leste, een drooge, heete 00swas nu meer dan ooit gezind om t0t het tenwind uit Afrika.DegrondiserzeervruchtChristendom t0ete tredenjhetwelk zichalzoo baar en leverde erte voren eene groote hoe-

metongemeenesnelheid uitbreidde.Eindoljk
vermelden wj n0g, dat deze Koningin in
1868 wedereen tractaatslootmetFrankrjk
en zich bj voortduring aan hethoofdbevindt
van den Staat.
Van de expedities, illdelaatstejaren t0t
onderzoek van het binnenland ondernomen,
is die van den Franschman Alfred Grcz
ldidier
de merkwaardigste.Nadat hj reedsin 1865

veelheid wtln,Dewjngaarden,afkomstigvan
den wjnstok,diein 1421uitCretaderwaarts

hj in hetmidden van 1866,van dezuidpunt
uitgaande,langsdewestzjdeindedistriden,
vau de Howasonafhankeljk)onderscheidene
reizen;doch wathj daarbj verzameld had,

heelverdwenen.Dewjnstok werduitgeroeld,

w erd overgebragt, gaven er zulk een over-

vloediyen oogst,daterduizende vaten werden ultgevoerd. De beste soorten w aren de

malvezj en de drpmadera (droogemadera),
welke laatstealzoogenoemf
!werd,Omdatzj
afkomstig wasvan overrjpe,reedseenigzins
droogedrt
liven.De wjnoogstiserechterse-

te Ponte-à-luarree
' aan dcnoordoostkustvruch- dert 1852 door de drtlivenziekte langzamertelooze pogingen had aangewend,Ondernam hand verminderd en ei
ndeljk nagenoeg qeen in dsn ontruim den bodem plantte menstlikerriet, maïs, graan, bataten en peulvruch-

ten.O0k legdemen erzich metjvert0eop

werd eene prooi der vlammen.Voorspoediger de cochenilleteelt,die echternietslaagdewewashj op zjne togten in 1868,toenhjvan gens het vochtig klimaat. Graan wordt er
verschillendepunten der westkustvertrok,en niet in voldoende hoeveelheid verbouwd en
in 1869 gelukte het hem !van Maivanga aan het ontbrekende van eldersingevoerd.In de
de noordwestkustde hoofdstad Tananarivote tuinen vindt men naast velerlelgroenten'00k
bereiken en vanhier de binnenlandsche berg- ananassen.O0k koffi
jgroeiterzeergoed.T0t
streek inverschillenderigtingen tedoorkrtlisen. de wilde dieren behooren er het konjn en
In 1876 verscheen zjne:pllistoirephysique, hetzwjn;runderen,paarden en schapen zjn
naturelle et politique de Madagascar'',die 28 uit Europa derwaarts gebragt. De inwoners
deelen zalbeslaan.
zjn meerendeels afstammelingen van PortuM adeira of Madlra,een eiland der P0r- gézen;voorts heeft men er Mulatten, Negers
tugézenrligt ten westen van Afrika en 150 en een aantalEngelschen.Hetgeheele aantal
geogr.mjl ten zuidwesten van Lissabon.Het inw onera bedraagt ongeveer 11:000.W egens
vormt met hetkleine eiland Porto Santo(
7'/c hun jver,eerljkheid,matigheidenbekwaamgeogr.mj1verdernoordoostwaarts)en de Il- heid zjn zj alswerklieden,vooralinBritsch
has Desertas (W oeste Eilanden)deMadeira- W est-lndië,zeer welkom .D ezeeilandengroep
groep ofde groep derNoordeljkc Canarische staatonder het regtstreeksch bestuur van het

Eilanden,die tezamen 153/4de (n geogr.mj1 koningrjk Portugal;hetvormteeneprovingrootzjn.Men vindthetreedsOpeenekaart cie met 8 districten en Funchal(ziealdaar)

van 1351 onder den naam van Isola diIuegname ofHout-eiland,m aar hetw erdeerstin
1420 door de Portugézen JoaoGoxçclrd:Zargo
en Tristao Fczbezochten bevolkt.Dennaam
Madeira, (H0ut) ontleende men a'
an de bosschen welke in dien tjd heteiland bedekten,maar thans geleelen alverdwenen zjn.
Madeira is een uitgebrande vulcaan, w iens
hoogste top, de Pico Ruivo,zich 1800 Ned.
el boven de oppervlakte der zee verheft.Meer
dan de helft van het eiland heefteene hoogte
van 800 Ned.elbovenden waterspiegel.Langs
den oever vindtm en gew eldig steile,naakte
rotswanden met eeni
qe havens en baajen.
W egens zjn bergachtlgen bodem heeft Madeira een schilderachtigvoorkomen.Debodem ,
grootendeels uitbasaltbestaande,isopslechts

a1s hoofdstad. Daar slechts een vierde gedeelte der oppervlakte ontgonnen is, z0u
de regéring ter bevordering van de welvaart
der ingezetenen n0g veelkunnen doen.Sedert

hetJaar 1867 heeft men erop demeestgeschikteplaatsenwederwjngaarden aangelegd
en door eene zorgvuldige zwaveling de ziekte
zoeken af te w enden. Dit laatste is gelukt,
maar m en istevensvan oordeel,datde oogst

dernieuwe wjngaarden in hoedanigheid veel
moet onderdoen voor dien der vroegere.De

grond z0u er00k zeergeschiktzjn voorden
tabaksbouw,z00 deregéring djen slechtsverool
.loof'
de.Eindeljk ishetalgemeen bekend,

dathet warme,vochtigeklimaatvan Madeira
zeer gunstig wordt geacht t0t genezing van
teringljders,die n0g niet in een te verge-

2 plaatsen qevormd uittrachiet,alsmedehier vorderd tjdperk verkeeren.
en daar u1t trachiettuf, losse stukken ell
vulcanische, op tertiairen kalk rustende tuf.

M adelief,zie Bellis.
M aden is de naam van pootlooze larven

M'
erkwaardig zjn vooraldebasa.
ltrotsenlangs van bjen,wespen,muggen en vliegen.Somhet diep ingesnedene,fraaje da1Curraldas migemaden,zooalsdievanvleeschvliegen,kaas-

MàDEN- MIDISON.
vliegen, alsook ztllke die in de knollen ell
knnlzaadwortels W 0n0n kunnen veelschade
veroorzaken.Anderezjn zeerlastig voor het
vee,bjv.die,welkeindemagenderpaarden,
in de voorhoofdsholten der schapen en in de
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aan Patltian,in het westen aan Soerakarta
en in het oosten aan Kediri.Zj beslaatecne
oppervlakte van 98 L geogr.mjlen teltomstreeks 600000 inwoners.Zj is in 6 regentschappen verdeeld en wordt besproeid door

huid der koejen leven.O0k vindtmen wel onderscheidene rivierenj zooals de S010,de
eens maden in de huid van menschen.- 00k

Madioen,de Loerah,de Koepang,deSoeng-

Feeftmen den naam van maden aan bekende koer, de W ilangan en de Poanggoel, van

lngewandswormen(OxyurisvermicularisBeem- welke alleen debeideeerstebevaarbaarzjn.
:er)van den mensch,welkesomtjdsbjhpn- Behalve hd Rvillis-en Lawoe-gebergte heeft
derden en duizenden in de darmen aanwezig men er geone hooge bergen Dewegen zjn
zjn en zich daarllitwe1eenswillekcurigver- er in den laatsten tjd aanmerkeljk verbewjderen, daarbj eene onaangename jeukte terd. In hetwoud vindtmen erwilde zwjnen, tjgevoor
rs etnbrengs
veelelape
en n, en t0tde v00rveroorzlkend.
M adla Mol.is de naam van cen planten- naam ste
behooren er rdst,
geslacht uit de familie der Zaâmgesteldbloe- koffij, kokosnotenjsuiker,indigoen kaneel.
migen.Iletomvatklierachtig-ruige gewassen 1)t,evenzoo genoemde hoofdplaats der resimet langwerpige, gaafrandlge bladeron en dentie ligt aan defraaje riviervan denzelfden naam ,omstreeks 70 Ned.elboven de0ppervlakte der Ze0.Deze stad is in het alge-
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o0k eene kazerne, eene gevangenis en een
klein fort. Madioen is het vereenigingspunt
van 3 groote wegen,en wé1naar Kediri,P0-
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plaats van den resident en van de regenten
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nementsjchool,eenburgerljk geneesheerenz.
M adlson (Jam0s), vierde president der
VereenigdeStaten vanNoord-Amerika(18091817),geboren den 16denMaart1751teMontpellier (Orange-connty in Virginia), legde
zich t0e op de regtsgeleerdheid en werd op
zzjarigen leeftjd advocaat.MLeldra verwierf
hj hetvertrouwenvan zjnemedeburgers,en
deze vaardigden hem af naar het Congrês,
waar hj t0t de jverigste en invloedrjkste
leden behoorde.Na deinvoeriny dernieuwe
grondwet,waartoehtJnietweinlghad medegewerkt, vereenigde hj zich meteenige vaderlandlievende mannen,om door vlugschriften,later onder den titel:r'rhe Federalist''

st
/

bjeengevoegd,diegrondwetaanhetvolkaan

Madia .stzdïec.

hetvolgende Jaar t0tpresidentgekozen wasj
gaf hj zjn besluitte kennen om deonafhankeljkheid van zjn vaderland op een vas-

*>N
N
-XN
NN

trosgewjsbjeen geylaatste bloemkorf
les.H et
bjna bolrond omwlndsel beetaat uitééne rj
klierachtig-behaarde schubben,- de schjfen straalbloempleszjn geel,- en devrucht-

te bevelen.Onder hetbestuur van Jferson
werd hj in 1808 staatssecretaris.Nadathj

ten grond te bouwen en de Federalisten,die
m en van sym pathie voor Engeland beschul-

*

digde, met al zjne magt te bestrjden.In
den geest van dat besluit verbood hj alle
verkeer metEngeland en Frankrjk,zoolang
bodem is in hetmidden naakt,maaraan de deze Staten de bepalingen kandhaafden,die
kanten metschubben bezet.Uitdevruchtj
'es sedert 1807 op d6n handel der onzjdige volr

der M adLa satikt
a Avordt eene goede olie ge- ken belemmerend werkten.Tpen de Fransche
w onnen, maar de aanbouw dier plant heeft regéring de beperkende bepalingen introk,
weinig aan de verwachting beantwoord,z00- knoopte M adison weêr betrekkingen aan met

dat zj 0ok bj 0ns op den akkernagenoeg
nietmeerwordtaangetrofen.W j geven hierbj deafbeeldirzg van een bloejenden stengel
op l/sdedernatuurljke grootte.
M sdioen ,eene residentieop Java,grenst

dat Rjk, terwjl zjne verhouding met betrekking t0t Engeland allengs ingewikkelder
werd,daar de Britsche regéring zich minder

insc.
hikkeljk betoondeen doorhareaanmati-

ging op zee, vooral door het pressen van
in llet noorden aan Rembang,in het zuiden matrozen op Amerikaansche schepen, den
19*

:9Q
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wrevel van Madison n0g verergerde.Ditver- di
recteurvan hetobservatorium naarDorpat,
oorzaakte in 1812 den 00rl0g tegen de Brit- zag zich in 1858 benoemd t0t staatsraad in
ten,waardoor de bloeiderVereenigde Staten werkeljkedienst,doch nam wegenseene00gniet weinig werd geknakt. De misslagen) ziekte in 1865 zjn ontslag en keerdenaar
door Amerikaansche generaalsbegaan,w erden Dui
tschland terug.Gedurende zjne 25jariqe

aan ben Presidentgeweten,en deontevre- werkzaamheid te Dorpat had hj onderscheldenheid overhem openbaarde zich vooralbj dene reizen volbragt naar Duitschland en elde tegenpartj,bj de Federalisten,diehun ders, - in 1860 zelfseenenaar Spanjeom
oogmerk te kennen gaven om een anderen
President te kiezen. Toch w erd M adison na

aldaar eene totale zonsverduistering waar te

het eindigen van hetgewonevoorzitterstjdperk herkozen.Hjgedroeg zich in dien hagcheljken tjdmetloFeljken moed,vooralbj
de smadeljkeverbranding der bondstad W aahington door de Engelschen. Na den aftogt
der vjanden riep hp het Congrès bjeen,
opendede zitting meteenekrjgshaftigeredevpering en nam zulke krachtigem aatregelen,
dat de Amerikanen in korten tjd deover-

de dichteres M inna Fsffd uit Hannover.In

dapperheid. der Amerikaansche vloot.Dientengevolge werd den 24sten December 1814
te Gent de vrede met Engeland gesloten,
wM rbi
j de toestand behouden werd,waarin
de Vereenigde Staten zich vôôr den oorlog

XBeltr:ge zurFixsternkunde(t855)'',- pDer
Fixsternhimmel (1858)'',- puebertotaleS0n-

nemen.In 1840 tradhj in hethuweljk met
1865legdehj wegensoogziektezjnebetrekking neder, vestigde zich te Bonn en over-

leed aldaar den 14den Maart1874.Van zjne
geschriften vermelden wj n0g: pBeobachtungen aufder Sternwarte zu Dorpat(18421865, dl 9- 16)'', - rpopulâre Astronomie

(1841;6dedr.1866);''- plueitfaden zurmathem atischen und allgem einen physikalischen
hand verkregen,vooral000r eenige voorspoe- Geographi
e (1844):9
, - sFrarments sur 1es
dige gebeurtenissen in Canada en door de coqs cél
estesdu système solalre(1843)'' neninsternisse (1861)'')- pDieCentralsonne

(1846)'',- puntersuchungen iiberdasFixsternsystem (1847- 1848;2 dln)',- pDie

bevonden. Daarop spande M adison al zjne Eigenbeweyungen der Fixsterne (1854)'' krachten in om de binnenlandsche welvaart en gGeschlchte der Himmelskunde (1872te bevorderen. Den lsten Maart 1817 onder- 1873,2 dln)''
.
M adoera,eeneJavaanscheresidentiewelke
teekende hj denavigatie-acte,legde8 dagen
daarna zjne betrekkinq neder,en overleed 67600zielen telt(1871),bestaatuitheteiland
als vrederegter in Virglnia den 28sten Junj Madoera en de Oostwaarts gelegene kleinere
1836.

eilanden, w elke voorheen t0thetvorstendom

M âdler (Johann Heinrich von),een uit- Soemenap behoorden, doch thans regtstreeks

stekend Duitsch sterrekundige, geboren te '
on4er hetbeheer vaa hetgouvernementstaan.
Berljn den 29sten Mei1794,wjdde zich aan Het eiland M adoera bevat 3 vorstendomm en

hetonderwjsen behoordevan 1817t0t1828 ofregentschappen,nameljk Madoera,Pema-

t0t de leeraars aan de kweekschoolvoor 0n- kassan en Soemenap.Pemakassanwordtthans,

derwjzers in zjne geboorteplaats.Tevensstu- evenals de gouvernementslandenopJava,regtdeerde hj sedert 1822 aan de universiteitin streeks door een Nederlandschen residentbede natuurkunde,vooralin de sterrekunde,en

in 1830 zag hj zich benoemd totleeraaraan
hetpasopgerigtKoninkljk seminarium voor
onderwjzers.In 1826 en laterwashjjverig
in hetvolbrengen van waarnemingen metzjn
leerling W .Beer op een door dezennabjBer1jngestichtobservatorium ,zoodatzj weldra
I:M je afbeeldingen uitgaven van de oppervlakte van M ars gedurende de oppositie
in 1830. HoogBt merkwaardig was voorts de
door M ödler geteekende groote maankaart
(1834- 1836,in 4 bladen),benevens de daar-

bj behoorendr: oAllgemeine Selenographie
(1837, 2 d1n).''Daarnaverscheen zjnealgemeene kaart van de maan (1837)meteene
beknopte beschrjving.Inmiddelshieldhjzich
bezig met waarnemingen en berekeningen der
beweging van onderscheidene dubbelstbrren,

van debeidehetdigtstbjSaturnusgeplaatste

wachters en van de zons-en maansverduiste-

stuurd,doch M adoeraenSoemenaphebbenn0g
inlandsche vorsten, wier verhouding t0t het
gouvernement nagenoeg dezelfde isalsdievan

de Vorsten van Soerakarta en Dloclokarta,
terwjl 0ok aan hen assistent-residenten zjn

toegevoegd. H et vorstendom Madûera bevat

de afdeelinren Madoera (Bangkâlan)en Sam?ang;de beldeanderevorstendommenvormen
leder eene afdeelinq.Het eiland heeft eene
Oppervlakte van rulm 97 D geogr.mjl,bestaat bjna geheel uit kalkgesteente, heeft
geene belangrjke rivieren en is niet zeer
vruchtbaar. Men telt er omstreeks een half
millioen inwoners.De rjstlevertergeenv01doenden oogst,om hen te voeden;in dat gebrek wordthoofdzakeljk voorzien doorhet
verbouwen vanTurkschetarwe(djagong).De
Madoerêzen onderscheiden zich van de Javanen doordatzj jveriger,maartevenswraakzuchtiger zjn.Zj houden zich vooralbezig

ringen.In den zomervan 1833 zorgde hjop met'het delven van steenen,methetbranden
het eiland Riigen v00rdejuiste tjdbepaling van kalk.met hetbereiden van arengsuiker,
ten behoeve van de R ussische chronom eter- van klapper- en katlang-olie,hetmaken van
expeditie in de Oostzee.NadatM ödlerin1836 rotan-matten, mandles en grof ljnwaad en
eene betrekking verworven had aan de pas hetvervaardigen van touw ,voortsmethandel
gestichte sterrewacht te Berljn,werd hj in op Java, met het leveren van snjwerk in
1837 tot hoogleeraar benoemd. In 1840 ver- hout, met de vischvangst, de veeteelt, het
trok hj alsprdessorin desterrekundeenals winnen van zout,het bereiden van sagueer
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of palmwjn.vooralten behoeve derbevolking van Soerabaja, enz. - De straat
rlzl M adoera ligt tusschen de zuidkustvan
dit eiland en de noordkust van Javaqzj is

Franschen gevangen genomen, doch Bpoedig

Madoera is 00k de naam derhooftlstad van
een evenzoo genoemd distrid in het BritschIndische presidentschap Madras.Zj ligtaan
den spoorw eg, heet'
t een aangenaam voorkomen en + lt Omstreeks 36000 inwoners,die

gat eene pcolleccion de causas celebres' in
het licht en redigeerde het oppositieblad:oEl
Catalan''. Gedurende de bewegingen der Car-

een aanzienljken katoenhandeldrpven.V00rheen was zj de hoofdstad van een magtig
koningrjk, en thans ziet men er n0g de
grootsche bouwvallenvaneenkoninkljkpaleis
en van een bjzonderheiligentempelvanMwa.

regter in de regtbank van eensten aanleg te
Barcelona en stadhouder van Valle de Aran,
en in 1836 afgevaardigde naar de Cortes,

wederop vrjevoeten gesteld,en ontvinghet
bevelom zich wegenszjneJansenistischegevoelens van de hoogeschoolte verwjderen.
verdeeld in de Straat, het Naauw en den Daar hj vöôr zjn 25stenlevenqjaarnietals
Trechter.De eerste is 70 de tweedeen derde pleitbezorgermogtoptreden,vertrok hjnaar
e)k 12 geogr. mj1 lang. ln den Trechter Frankrjk en bleefte Tours,totdateene a1gfiac hem
ligtde Groote Bank vanMadoeralbetNaauw gemeene amnestie van M arla OArïq
is gedurende het geheelejaarvelligvoorde aanleiding gaf om naarzi
jn Vaderland terug
seheepvaart, en in de Straat heeft men ten tekeeren.Nu vestigdehj zich te Barcelona,
zuiden van hetKetapang-eiland een geschik- voltooide aldaar de rDiccionario geogrâfco
ten waterw eg.
universal'van Bergues(1820- 1834,10 dln),
listen in Catalûnië Ondexscheiddehjzichdoor
vaderlandschlievenden jver,en werdin 1835
waarhj 20Jaaraaneen zitting had.Nazjne

deelneming aan de Coalitie in 1842 werd
Men vindter eene karavansera voorpelgrim s) hj in 1844 doordezegevierendeModerados
die 100 Ned. el lang isqzj werd van grjs in de gevangenis geworpen, die hj echter
graniet oygetrokken, en haar dak rust t)p weldra weder verliet.Bj de revolutie van

6 rjen zullen,welkemetbeeldhouwwerkversierd zjn.
M adonna,een Italiaansch woordhetwelk
mevroww beteekent,isdenaam,welkebjuit-

1854 ruimde hj de spanning uitden weg,
welke te Barcelona tusschen de fabrikanten,
en werklieden wasontstaan en als stadhouder

maakte hj erzich bjhetwoedenderchölera

nemendheid gegeven wordt aan de maagd hoogst verdiensteljk.Nadathj ztinebetrekM aria,voor zaover deze een voorwerp isder king als stadhouder had nedergelegd, werd

beeldendekunst.DeoudsteChristeljkekunst hj teMadrid nagenoeg metalgemeenestemkent geene afbeeldingen van de m oeder van

men t0t voorzitter der Constituérende Cortes

Jezus.Devroegste zjn uitde5deeeuw onzer benoemd.ln 1855werdhj ministervan FiJaartelling.Haargelaatisin denregelvolko- nanciën en dreefde amortisatie-w etdoor,v01men ovaal en heefteene zachte uitdrukking, genswelkeallestaatsdomeinen,gemeenteljke
terwjleen slujerhethaarbedekt.Oorsyron- en geesteljkegoederen,vastebezittingenvan
keltjk werden de gelaatstrekken derhellige inrigtingen van Onderwjs en weldadigheid

Maagd ontleend aan die der Oudste afbeeldin- verkocht werden. Deze maatregel bezorgde
gen van Cltristw8,op grond der overlevering, hem eene ongemeenepopulariteit,daarhjbj
dat Cltristu& sterk ûp zjne moedergeleek. deze gelegenheid eene OnvettzetteljkestandMet Cimabue neemt voor de madonnabeelden vasti
gheidbetoondetegenoverdereadionaire
een nieuw tjdperk een aanvang,en de gelei- parthen en den pauseljken Nuntius,wdke
deljke ontwikkeling daarvan valtzamen met laatste met het afbreken van alle diplomadie van hetR.Katholiek geloof.Alle groote tieke betrekkingen bedreigde, indien eenige
schilders,zoowelin hetNoûrden alsinTtaliëy, inbreuk gemaakt w erd op hetconcordaatvan
verhieven de M adonna tothun ideaalen heb- 1851,hetwelk aan de Kerkhetregt'toeltende,
ben al hunne krachten aangewend 0Mà dat om goederen teverwerven en in bezitte houin velerlei vormen op het doek te brengen. den. Zjne populariteit verdween echter zeer

Heerljk zjn vooraldeMadonna'svanltafaëlt
die hj nu eensvoorstelta1seene teederemoeder, dan weder als een ideaalvan vrouweljke schoonheid en eindeljk alsde Koningin
der Heiligen.Veelalgeeftmenhaareenruimen

mantel, den mantel der liefde,waarmede zj
de geloovigen bedekt.Ook wordtzj welgeplaatst op eene halve maan ofop denaardbol
volgens Openbaring X1I.Vooralgeschiedtdit

spoedig, toen hj 4 maanden later ztlne portefeuille nederlegde wegensverschilvan meening met zjne ambtgenooten omtrertt het
vraagstuk der nationale militie. M adoz be-

hoordevan hetbegin rjnel'staatkundigeloopbaan aft0t de partj derProgressisten en wel
tOtde conservatieve fractie;lzj bestreed zoow el de reactionaire M ûderadosalsderadicale

leden van zjne eigenepartj.Bj onderschei-

met standbeelden der H.Maagd in de R.Ka- denegelegenhedenopenbaardehjgrootenmoed,
tholieke kerken. Eerst later schilderde vaen vooral op den 14denJulj 1856,toen hj a1s
Madonna's zunder het kind2zooals inzonder- voorzitter delaatste zittingderConstituérende
heidMnrilloeenevoortreFeljkeheeftjeleverd. Cortes leidde, waarin een votum van afkeuM adoz (Pasquale), een verdlensteljk ring tegen hetkabinet ObDonnell-Rlos-Rosas
Spaansch geleerde en volksvertegenwoordi- aangenomen werd, waarna hj aan hethoofd
ger,geboren den lidenMei1806tePampelgna, van een bataljon nationalem ilitiestreedtegen
studeerde teSaraqossa,nam jverig deelaan de Koninkljketroepen,w elke op het verga-

de liberale beweglng van 1823,werd bj de deringsgebnuw vuulten.O:k nam hjlevendig
verovering van het kasteel Monzon dgor de deel aan de voorloopige maatregelen zjner
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partj, om de September-revolutie van 1868
te doen slagen, werd vervolgens lid van de
r'
evolutionairecentraalluntateMadridenvoorloopig stadhouder van de provincie Madrid.
Hj behoorde t0t de aanhangers van Prim,

maar verklaarde zich toch in 1870
vrienden Van Espartlro V00r een
Koning. Zoodra echter Prim de

van den hertog van Xodftzverkondigd hadj

van het hooggeregtshof, van de belastingen
van de admiraliteit,de weeshuizen voorkinderen van soldaten,de gevangeni:,demunt,
het hospitaal, de geneeskundige school, de
R.Katholieke hoofdkerk, de zendelingen-en
drievuldigheidskapôl,de Arménische kerk en
hetmuséum ,- voortseendoolhofvannaauwe,
kromme straten met leemen huizen. Goed
drinkwater wordter aangevoerd in eene k0m
op de esplanade en in het fort.Ten noorden
van de ZwarteStad heeft men Royapoeram ,
langshetstrand gelegen en doorvisschersen
zeelieden bewoond, en ten w esten bevinden
rsew akoem metdefraaje
S
zi
chhotVe
peerSjt.enAnPoe
c
sch
drêaskerk en de St.Andréasbrug overde Koem (C00m).Aandeoverzjde

schaarde hj zlch aan dezjdqvan dezen en
vergezelde, in weerwilvan zd
'n gevorderden
leeftjd deafgevaardipden,dieden Hertog de
kroon kwamenMnbleden,naarFlorence.Hj
overleed op de terugreis tb Genua den 13den
December18:0.Zjnbelangrjkstwerkiseen:
XDiccionario geograico,estatistico yhistörico
deEspana(1848- 1850,16 dln)''
.
van deze rivier ligt Tqlintadrapettah,en verM adras,eenpresidentschapvanhetBritsch- der westwaarts devolkrjke voorsteden P0eIndische rjk, beslaathet zuideltjk gedeelte doepettah en Egmore.Ten zuiden vanhetfort
van hbt Vösr-lndische schiereiland met de St.George (aandeoverzjdederKoem)langs
kustgewesten Malabar en Zuid-canara, als- het strand verrjstTriplicanemetdegouvermede de Lakediven ten westen en degeheele nementstuinen en hetgrootegquvernementsoostkust (Coromandel) t0t 20016/N.B.Het gebouw ,en daarnaastde Tsjipak-garden,de
grondgebied derBritten telterop66281/4deo verbljfplaatsvan den gepensioneerden Nabob
geogr. mjl omstreeks 26m illioen inwoners, van de Carnatic.Ten westen van Triplieane
v
a
n welke ll/ludet0tdeHindoe'sen deove- vindtmen de voorstad Royapetta metdesierri
gen t0t de Mohammedanen behooren. De ljke St. George's-kerk. Omstreeks een uur
u'
ltgebreidheidderafhankeljkeStatenMysorej gaans ten zuiden van het fort heeft m en,
Cochin en Travancore,PoedokottaenDsJaJa- digtbj het strand St.ThomasofMeliapoer
poer, met die der Berg-zemindars bedraagt (Mailapoer), ruim gebonwd en gedeelteljk
2437 D geogr.mjljbewoond dooromstreeks door gekleurdenakomelingen derPortugézen,
51/: millloen zielen.Zonderde Franschebe- die er zich in 1547 vestigden,bewoond.Hier
zittingen Mahé,PondichêryyCaricalen Yan- heeft men den hoofdzetelder Thomas-chrisnaon , te Zamon 8 of9 L geogr.mjlmet tenen (zie Nestori
anen).De alleenstaande en
200000 inw oners,in rekening te brengen,be- versterkte St.Thomas-berg meteene Britsche
slaathetgeheele presidentschap9065 1 geogr. bezetting is het bedevaartsoord van talrjke
mjl en bezitomstreeks 311/g mill
ioen inge- Syrische Christenen,die uitPerzië,Syriö en
zetenen.Het eerstgenoemdeofeigenljkege- Armeniënaardegewjdeplaatstrekken,waar
bied is in 8 provinciën ofin 22districtenver- volgensdeOverleveringhunapostelThomasden
m arteldûodgeledenheeft.DebevolkingvanM adeeld.Zie voorts onder IndLè'.

Deho@dstad Atztfrcq
g,aandekustvanC0- dras,geraamdop 397000 zielen(1871)jbestaat

romandel aan de Golf van Bengalen in eene
eFene en zandige landstreek gelegen,isde
zetelvan hetbestuur van hetpresidentschap,
van een hoog geregtshof,van een Anglicaanschen bisschop en van een R.Katholieken vi-

uit Hindoe's enM ohamm edanen,eenigePortugésche Christenenenslechtsweinigeduizenden
Europêanen, die meestal villa'
s in de voor-

steden en in de nabjhetd der stad bewonen.
De verschillende Britsche secten werken hier

carisjalsmede van eene munt; zj is eene voor de bekeering der Heidenen,alsmede de
aanzienljke handelsplaats, welke zich over Amerikanen en de Lutherschen uitDuitscheen afstand van 2 geogr. mjl langsde zee land. U it de inboorlingen van Madraskomen
uitstrekt. In hetalgem een heeft de stad het de vermaarde goochelaars te voorschjn,die

Z00zonderling Oosterschvoorkomen,daarpa- door geheel Indië trekken. Behalve de gegoden,moskeeën,kapellen,kerken,paleizen, neeskundige school t0t vorming van inlandmagazjnen,huizen metplatte daken,boom- sche geneesheeren, heeft de stad eene poly-

groepen en tuinenelkanderafwisselen.Zjbe- technische se,
h0ol!eene sterrewacht(1304'8/
'
staatuit het fortSt.George,de Zwarte Stad N.B., 97045'19,5- 0.L.van Ferro), sedert
en 8 voorsteden, welke op groote vlekken 1812 een collège vool* Indisc'
he talen, een
geljken.Ten nooqden is het fortdooreene Aziatisch Genootschap,eenmuséum metzoölobreede esplanade van de ZwarteStad geschei- gischen tuin,een botanischen tuin,boekdrukden, welke laatste zich slechts weinig boven kerjen en onderscheidene instellingen van
de hdogte van den springvloed verheft en weldadigheid. Handel en njverheid zjn er
van een in 1844 gebouwden vuurtoren voor- minder belangrjk dan in den aanvang dezer
zien is. De Zwarte Stad is door 3 van het eeuw , toen Madras het Manchester van het
zuiden naar het noorden loopende straten in Oosten werdgenoemd.De katoenspinnerj en
4 afdeelingen gesplitst en bezit de v00r- weverj is er door de Engelschen overvleunaamsteEuropésche winkels.Langshetstrand geld, hoewel er n0g vele mousselinen stoFen
verhefen zich in regelmatige r'
den onder- en w it,blaauw en rood doek voor tulbanden
scheidene openbare gebouw en en verbazend geweven worden.Voorts zjnerfabrieken voor
groote magazjnen.Men heefterhetgebouw indigo, suiker en opium ,groote pottebakke-
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rjenj steenovens en zoutziederjen.Daarenboven heeft men er onderscheideneçl
asblazerjen. Behalve Europésehe en Amerlkaansche
handelshuizen zjn er banken,verzekeringmaatschappjen en regelmatige stûombootverbindingen met Calctltta,Pondichéry,Ceylon
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nardo en Fuencarral vermelding verdienen.

Van de openbarepleinennoemenwjdePlazaMayor (hetplein,waardeInquisitieweleer
de ketters deed verbranden),rondom welke
zich hooge huizen verhefen,wierbenedenste
gcdeelten) Onder arcaden geplaatst,t0t win-

(Point de Galle), Bombay en de Kaap de kels gebruiktworden,terwjlerin hetmid-

Goede Ho0p.Do0r een spoorweg wordt het den een tuin is aangelegd.Da Puertadel801,
verkeer met Bombay gemakkeljk gemaakt. het m iddelptlnt der stad de verzamelplaats
Madrasisdebelangrjkste handelsplaatsvoor derlediqgangers,tevens tot eene voorloopige
Indische parels en edelgesteenten,en in het betlrs dlenende, is hetdrukste punt van gealgemeen het middelpunt van den handelOp lleel Madrid. Men heeft er voorts een groot
de oostkust van VôO
'r-lndië. Men vindt er aantal openbare wandelparken. Er ZPn
:@ 11
echter geene haven en geene veilige ligplaats kerken, die noch door grootte, noch door
voor de schepen.De Eaauwe helling derkust sierljkheid uitmunten,maarzj bevatten vele
en de branding noodzaken de schepen,om op meesterstukken van Spaansche, Italiaansche

e
enafstand van 11
/:geogr.mjlvanhetstrand en Nederlandsche schilders.Afzonderljk noeop eene opene reede en eenongunstigengrond
ten anker te gaan.Thans evenwelbûuwtmen

men wj de prachtigekapélvan St.lsidorus,
door Philippns IV gebouwd,en de kerk van

er eene veilige havey.In de stadwordthet Atocha, waar de vaandels, op den vjand
verkeer door een tramw ay bevorderd.
veroverd,ztln opgehangen.Hetkoninkljk paMadras is de oudste kolonie derEngelschen leis, na den brand van 1734 uitzjneasch
in Indië.In 1639 werd hun doorden Rajah verrezen en prjkend op e0n hetlvelaan de
van Bisnagor vergunning verleend, Om hier westzjde der stad,isongetwjfeld hetvooreen tbrt te bouwen,hetwelk den naam ontving van St.George,en rondom dezesterkte
ontstond weldra eene stad.ln 1653 werd a1daar het agentschap der Oost-Tndische Compagnie t0t een presidentschap verheven, en
tegen heteinde der 17de eeuw telde de k010-

naamste openbare yebouw van Madrid;het

nierecds300000 inwoners.Na dientjt
lbleef
Madras stilstaan, terwjl Calcutta zieh Ontwikkelde.fn lateren tjd echterwerdzjn gebied aanmerkeljk uitgebreid. In September
1746 viel de stad bj verdrag in handen der

den wj hetvool'malig koninkljk paleisBuen
'
Retiro (thans een ttlighuis),het paleis Bt
lena

vormt een regelmatlg vierkant ter lengte en
breedte van 150 Ned. el en terhoogte van
30 Ned.el,heeft een platdak en is van bin-

nen versierd metltosteljke schilderjen van

M ew : T'Jfïtws,M nrillo enz.Voorts vermel-

Vista, tegenw oordig de zetelvan het ministêrie van oorlog,het gebouw der Volksvertegenwoordigers, dat van den Staatsraad,
Franschen onder Labourdonnaye, maar werd dat der belastingen, het ministérie van Fibg den Yredevan Akenaan Engelandterug- nanciën: het gebotlw der Gesehiedkundige
gegeven.Schoon in 1767 door stlltan Hyder- Acadêmle, het posthuis (thanshet ministérie
H!i belegerd, werd het door generaal SzzlifA van Binnenlandsche Zaken) en de nieuwe
ontzet. Tn 1768 werd er vrede gesloten met Munt.TOt de wetenschappeljke inrigtingen
den Soebah van Dekan en in 1769 met behooren er de Nationale Bibliotheek met
Hyder-Ali.
200000 deelen en 150000 medailles,(1e boe-

M adrqporen,zie Polypen.

kerj van San Tsidro met 50000 deelen)het

M adrld t de hoofdstad en residcntie van Koninkljk mtlséum metvoortreffeljke schilSpanle,alsmededehoofdplaatseengrevenzoo derjen, het Koninkltik kabinetvoûr natuuo
qenoemde provincie in Castilië,llgtop den ljke historie,de sterrewacht,de zoölogische
lmker oever der M anzanares, Over welke 2

en botanische ttlinen en de bibliotheken en

bruggen zjn gelegd, in eene onvruchtbare kunstverzamelingen van vele aanzienljken.
hoogvlakte, op een aantalheuvels,800 Ned. Totde inrigtingcnvan oltderwjsbehoorener
el boven de oppervlakte der zee,nagenoeg de universiteit,het instituut van San Isidro,
ill het midden des rtjks.De stad vormt een hoogescholen voor genees- en artsentjkunde,
onregelmatig vierkant m et 10 poorten,van eene genie-school,eene schoolvoormt
jnbouw,
welke de Alcala.poort,in den trant van een eene njverheidsschool,eene veeartsenjschool,
triomfboog gebouwd,de schoonste is.H oewel eene school voor bollwkunde enz. Hierbj
degrootsteenvolkrjksteplaatsvanSpanle,be- komen n0g 13 Koninkltjke Acadêmiën voor
kleedtzj geenszinsdenrangvanciudad(stad), kunst en wetenschap.Voorts ztjn teMadrid
maardienvanvilla(vlek);zjbestaatuit2n0or- 20 hgspitalen,waart
mdereen voox 1410 ljdeljke en 2zuideljkegedeelten,en elk van ders, en 4 vondelingshuizen. Onder de 6
deze bevat 5 wtjken, welke allen te zamen schouwburgen bekleedt de Koninkljkeopera
in 1875 ruim 333000 inwoners telden, ter- den eersten rang.W jders heeftmen ereen
wg1het aautalzielen der provincie Madrid amphitheater voor stierengevechten en 2 wabjna 1/c millioen bedraagt. Het oudste ge- terleidingen.Destadheeftzich in dejongste
deelte der stad heet'tlage huizen en naauw e, Jaren aanmerkeljk uitgebreid en haar naaste
kromme straten1

het nieuYvere1hetwelk

omtrek is door den aanleg van tuinen en

pk verfraaid.Hanveelgrootexis,bezitfraaje,in goeden,maar spoorwegstationsaanmerkelwe1 wat eentoonigen stjl gebotlwde huizen del en njverheid met den aankleve van
en breede,regte,goed geplaveidestraten,van dien, zooals bankell, verzekeringmaatschapw elke inzonderheid die van Alcala,San-Ber- pjen enz., zt
jn er van weinig belang, en
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men bepaalt zich op debeurs bj speculatie H06 ,Shy.
çAerden Bilderdl
jk.- Tn de16de
in staatspapieren.Voor 't overigewjden de eeuw had men 00k muziekstukken,die den
inwoners Van Madrid zich aan de weelde naam van madrigalen droegen,inzonderhei;
en het vermaak,daarzj hun hoogstegenot van Marfnzéo en van Palestrina.
vinden in stierengevechten, schouwburgverM adsliko-sim a of M oak-sima (Verre

tooningen,koëlhuizen,bals enz.Niettemin Eilanden)isdenaam van eene eilandengroep
ontwikkelt zich de stad met ongemeenen ttlssehen het Japansche eiland Kioe-sioe en
voorspoed.Vooralsedert'
hetJaar1868 iszj Formosa. Zj bestaat uit 5hooge en 5lage

sterk veranderd, daar m en toen vele kerken ofhalf-hoogeailanden,gescheiden door wateren kloosters geslooptoftotandere oogmerken wegen,die wegens hunne rifen zeer gevaarbestemd heeft. 00k werden merkwaardige ljk zjn.Bj 2 van die eilanden,vindtmen
kunstverzamelingen verplaatst, en de daarop goede havens,doch het voornaamsteei
land
verleende vrjheidvan godsdiensten van ver- 1s Tai-pin-san.Dââr bevindt zich eene digte

eeniging heeft er nietslechtsProtestanische bevolkinq,geschat op 6000 xielen,alsmede
bedehulzen,maarzelfs30logesvan vrjmet- het bewlnd.Men verbouwt erkatoen,rjst,
selaarsdoen verrjzen.
zoete aardaypelen,grooteradjzenjsuiker en
Madrid issedertden tjd van PltilLppus11 tarwe.Delnwonersvolgen de levenswjsder
de residentie der Koningen van Spanje,die Chinézen en zjn aanhangersderBoeddhaïsbj afwisseling aldaar,te Aranjuëz, in het tische godsdienstleer.
Escuriaal en te San Ildefonso hun verbljf M advig (Johann Nikolai),een uitstekend
hielden.Onderscheidene vredesverdragen,z00- letterkundige en tevenà bekend a1s Deensch

a1stusschen Kard F en Frans I van Frank- staatsman, geboren den iden Augustus 1804
rjkt(
1526),tusschen Spanle enVenetië(1617) te Svaneke OP Bornholm , ontving zjneopen usschen Spanle en Portugal(1800)wer- leiding aan de LatjnscheschoolteFrederiksden er gesloten.In den Spaanschen Successie- borq en begafzi
ch in 1820 naardeuniver-

Oorlog huldigdeMadriddeFranschepartj,en
in den vrjheidsoorlog tegen Frankrjk gaf
deze staddooreen volksopstand(2Mei1803)
tegen M'
urat,waarbj 1500 burgershetleven
verloren, het sein t0t een algemeen verzet.
De staatkundige verdeeldheid van Spanjein
den strjdtusschendeCarlisten enChristino'
s,

siteltteKopenhagen,waarhj zichmetgrooten jver aan de studie der letteren wjdde.
Hj werd er in 1826 leeraar,in 1828 lector
en in 1829 hoogleeraarin de Latjnschetaal
en letterkunde.Reedszjneeerstegeschriften,
zooals:pDe Asconii Pediani commentariis in

CiceronisOrationes(1826)'',- pEmendationes

alsmede de zamenroeping der algem eene C0r- i
n Ciceronis libros ghilosophicos (1826)''
,tes ill 1834 bragten er eene groote spanning en - rEpistola critlca ad orellium de orate weeg; doch zj bleefsteeds aan de zjde tionibus Verrinis (1828)'',verwierven in het
der Koningin. Eene militaire revolutie, den binnen-en buitenland een ongemeenen bjval

l8den Januarj 1835 bejroefd door een ge- en een onverdeelden lof.In hetbt
jzondervestigde hj zjne aandacbt op deredevoeringen
enwjsgeerigewerken van Cieero,en leverde

deelte van een regimentInfanterie,aangevoerd
door den ltlitenant JOdJ Cardero?waarbj de
kapitein-generaalvan Nieuw-castilië Canterac
vermoord werd,leed se'hipbreuk,endepoging
van generaalLeon in 1842,om de onmondige

voorts eene beroem de critische uitgave van
Cicero'sgeschrift:pDe Enibus bonorum etma-

lorum (1839)'*en van diens: pcato Maloret
koningin Isabella gevankeljk weg tevoeren, Laelius (1835)''.00k gafhj 12 uitgezochte
gelt
lkte evenmin. Daarentegen trok Madrid redevoeringen van Cieeeo in hetlicht.Daarin 1843 met grooten jver partj voor Espar- enboven schreef hj uitlegkundiçe noten
flro en hield vol, totdat de zaak van dien op de werken van Lueretius, Izimus en J%-

krjgsman reddeloos verloren was. 0ok de rdzdt
dlst
:. Later bepaalde hj zich vooral bj
Februarj-stormen van 1848 deden zich te Iziviws en leverde in 1861 eene nieuwe uitMadrid gevoelen,en een volksoproer werder gave der w erken van dezen schrjver,nadat
door Narvaèi t0t tweemaalt0e gedempt.De hjreedsin1860ztjnepEmendationesLivianae''
om wenteling van 1854,door generaal O'Don- haduitgegeven.In zjiepopusctllaacademica''
nell bestuurd, leidde na een tweedaagschen

behandelt hg voorts belangrjkeoudheidkunstrjd t0tdeterugroeping van Espartéro.00k dige onderwerpen op eenegrondige wjze en
andere bewegingen in 1856 en 1866 werden

schreef nog: mBlick auf die Staatsverfas-

onderdrtlktvo'prdatzjt0ttlitbarstingkwamen. Sungen des Alterthums (1840)''

Zie
MvoortsonderSpanje.

V0n dem

W esen, der Entwickelung und dena Leben

adrlgal (Een)iseen klein gedichtvan der Sprachen (1842)''
,- pueberdieGrund-

lyrischen vorm , geschikt om een bevallig of begriFe deralten Metrik'',terwjlvooralzjne
geestig denkbeeld - doorgaansvanerotischen ?Latjnsche spraakleer(1841;5dedruk 1870)''
aard - uit te drukken. Het oorspronkeljke ln onderscheidenetalen overgezetenalgemeen
madrigalbestaatuit3,meestaldoorrjmenver- gebruikt werd. Voorts vermelden wtl nog
bondene deelell, doeh m eermalen heeft m en zjne:pAdversariacriticaad scriptoresgraecos
o0k aan een klein minnedicht van anderen et latinos (1871- 1873, 2dln)''.Nietalleen
vorm dien naam toegekend.Men heeft Itali- heeft hj zich beroemd gemaakt door ztine
aansche m adrigalcn van P etrarca en Tasso,--

geschriften#knaar00k doorzjnemedewerking
t0tde hervorming vanhethoogeronderwtjsin
Monerif - in het Duitsch Fan Fodz,Göthe Denemarken. In 1848 werd hj 1id van den
en *ltlegel, - en in het Nederlandsch van Deenschen Rjksdag,waar hj plaatsnam in
in het Fransch van M ontre%dl, Lainez en
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het centrum en zich in het laatst van dat

Jaar belastte met de portefeuille van Eeredienst. Toen in 1851 een nieuw ministérie
aan het hoofd derzaken kwam,behield hj
zjn ambt,dochnam in denaanvangvan 1852
bj eene nieuwe erisis zjn ontslag.Daarna
werd hj directeurvan onderwjsen hield bj
voortduringzitting in denRjksraadeninden
Ejksdag.
M aeander(De),eenerivierinKlein-Azië
en wegensharetalrjkekronkelingenindeda-
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0euW Vermoedeljk geboren inBrugge-ambacht(hetBrup

sche Vrje) volgenssommigen in 1235,maar

waarschjnljk reedsvroeger,vestigdezieh in
hetMaerlantbj hetZeeuwsche stadleBrielle
(()p het eiland Seherpenisse),waaraan hj
zjn naam ontleende.Van zjne lotgevallen
is weinig meer bekend,dan dathj minnezangen dichtte op eene schoonejonkvrouw
Gotile en later in bekrompene omstandighew
gen derOudheid vermaard,Ontspringtnietver den te Damme bj Brugge woonde, alwMë
van CelaenaeinPhrygië!stroomtalsgrensrivier hj in 1300 Overleed.BehalverDe Trolaantusschen CariëenLydièenstortbjMiletezich sche 00rl0g'' naar het Fransch van Bénoit
uitin de AegéïscheZee.Dezerivierwasoveral de &e M anre en rAlexanders Yeesten''naar
zeer diep, maar niet zeer breed,zoodatzj het Latjn van G'
ualterus de Castellione lealleen bevaarbaar wasvoorkleine vaartuigen. verde hj: nDer Naturen bloeme'' eene vert
al
i
ng
va
n
he
t
:
mtz
iber de rerum natura''van
Thansdraagtzj deu naam van Menderes.
M aecenas (CajusCilnius),een Romeinseh den monnik Tltomas vlJylCantimprl,in 13 afridder, de gunsteling van keizer Alt-qnst'
us en deel
ingenhandelendOverdenatuurljkehistorie,
de beschermer van Horatiws en Vir-qilins,be- welk werk hj na 1271Op verzoek #an Niptzl Cats, voogd van graafFleri.
s V,
kleedde te Rome geene Openbare betrekking, eolaas '

maar genoat er een grootaanzien.Hj wist vervaardigde, PRjmbjbel'',voltooid den
dat tot aan zjn dood t0e (8 vöör Chr.
)te 25sten Maart 1271,eene vertaling der:rBibewaren, door mannen van talentte onder- blia Scolastica''van Petrus Opzledfpr,gevolgd
steunen of hen bj A'
ugwstnsaan tebevelen. door:rDe w rake van Jerusalem '',bevattende

Hjbezateene grootematevanlevenswjsheid, de çeschiedenis derJoden van den dood van
beschaving en hofeljkheid, maar 0ok niet Cltrutws tot aan deverwoestingvanJerusalem
weinig jdelheid en zucht naar weelde en (een en ander isdoorden hoogleeraarDarid
pronk.Na heteindigen van den Burgeroorlog in 3 deelen uitgegeven)j ptletleven van
gaf Maecenas,40Jaren oud,in zjn prachtig, St.Franciscus'',bewerktnaarhetLatjn van
doortl
zinen omgcven paleisop den Esquiljn- den .S1 Eonarentura, - oDe SpiegelHistoschen beuvelzich over aan eeneweelderige1e- riael'', ztjn hoofdwerk, nameljk eene algevenswjs.Men vermeldtvan hem,dathjde m eene geschiedenis,in 1:83 vervaardigdnaar
pantomimiscl)e dansen te Rome invoerde.De

het 4de deel van het encyelopaedisch werk

traagheid van zjn geest,doorlediggang lusteloos, Ontwaart men duideljk in zjnegeschriften,vanwelketèagmentenzjnbewaard
gebleven.Hjoverleedinhetjaar8vöörChr.,en

van Vineentins .
felltlrccdzlt
gï.
s (eenenieuweuit-

M aelarm ear(Het)ofMölarmeerisdenaam

hem toegekend,nameljk de vertaling vaneen

gave van den pspiegel Historiael''werd gele-

verd (1857-1862, 3 dln) door deLeidsche

Maatschappj),- rDeHeymelicheitderHeyme-

men geeft00k nu n0g aanbegunstigersvan ge- licheden'' door ClarisseaanM aerlantOntzegd,
leerden en ktlnstenaarsdennaam vanM aeeenas. m aar door Jonekbloet Op goede gronden aan

van eenZweedschmeex,tusschendeprovinciën Latjnsch werk,hetwelkbeschouwdwordtal8
Stokholm !Upsala,W esterësenNyköpinggele- MunAristôtele,
nafkomstigtewezen,- r'
W apene
gen. Het ls van het westen naar hetoosten 1Q Martjn'' alzoo genoemd naar de eerstewoorgeogr. mt
ll lang, Op het breedst 7 mjlen den van het stuk, een oorspronkeltlk strobreed en heefteene oppervlaktevan om streeks phisch gedicht,handelend over de ongeljk25 D geogr. mjl. Zjn spiegel ligt slechts heid der standen, over de verdrukking van
een paar Ned. el boven dien der zee.D oor het volk ,over zeden en godsdienst;0ok van
den N oorder- en Zuiderstroom en het kanaal dit stuk is de echtheid door den hoogleeraar
Södertelje ontlast het zich in de Oostzee. Jonekbloet gehandhaafd? pvan den lande
M erkw aardig echtt!r is het,dathet zeew ater van Overzee''1 een lyrlsch gedicht,eene 0pdikwjls in hetmeer doordringt,enmenzoekt w ekking t0teen kruistogtbevattfmd.Debeide
de oorzaak van dit verschjnsel in het ver- laatste gedichten vooralgeven getuigenis van
schil van dam pkringsdrukking boven de zee dichterlpken gloed, en hj betoonde zich in

en boven het meer. Dit meer isdoorzjne het algemeen een jverig bevorderaarvan de
afw isselende breedte, door de verschillende ware belangen van zjn volk.00k p'tBoec
natuurtooneelen zjnerOevers door zjne tal- van den Hotlte'',uitgegeven door Tideman in
l-jkebaajen,doorzjne metbosch begroeide de rW erlcen der vereeniging ter bevordering
bergen en vlakten,doorzjne 1300ellanden der Oude Nederlandsche letterkunde (1844)'',
en door meer dan 200 buitenverbljven,die wordtdoor sommigen aanM aerlanttoegekend.
zich aan den zoom of OP de eilanden verhef- DeBelgischeregéring heeftin 1860terzjner
fen en waaronder zich de Koningljke kas- eel'te Dqmme een standbeeld doen verrjzen.
e1.Onderdezen naam vermeldenwj:
teelen Gripsholm , Svartslö, Drottningholm , M aF'
Bjorke enz.bevinden,hetfraaiste meer van
œovanni Tï/droMay'
ei,een geleerd schrjZweden.Zjneeilanden vormen 16gemeenten ver van de orde derJezuïeten.Hj werd gemet 200 boerenplaatsen en zjne oevers 90 boren te Bergamoin 1535,ontving zjne opgezaeenten.

leiding te Rome en wer; in 1563 hnogleerM r
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ln de welsprekendheid te Genuaenvervolgens vierkanten vorm gelgkthetop hetEscuriaal,
secretaris der Republiek.Doch reeds na ver- maarhetisveelgrooter (250 Ned.ellangen

100p van 2Jaren keerde hj tert
lg naarRome 220 Ned.elbreed).Hetheeft866 vertrekken
en trad er in de orde derJezuïeten.Zjne en 2500 vensters.De marmeren kerk,diehet
Latjnsche vertaling der:rllistoria delasIn- middengedeeltebeslaat,is60 Ned.ellançen
dias'' van Josqn Hcpzfl vielzoozeer in den in hetkruis40 Ned.elbreed;zj isverslerd
sm aak van cardinaal R endrik 1114 P ortugal,
dat deze hem naar Lissabon riep,en aldaar
belastte met de vervaardiging eener algemeene geschiedenis van Indië, welke onder
den titel: rHistoriarum Indicarum libriXVI
(1588,herdxukt in 1593)''in het licht verscheen. Hj keerde in 1581 terug naar Rome
en overleed te 'rivoliin 1603.Eene verza-

met 58 standbeelden van Carrarisch marmer
en met kostbare kunstgewroe'
hten, meteen
koepelgedekten aan den voorgevelvoorzien
van 2 klokkelltorens ter hoogte van 70 Ned.

1675,studeerde aan hetcollèpe derJezuïeten

ter Opleiding van oëeleren gevestigd is.

el.Het eigenljke klooster, voorheen aan de
Orde der Franciscanen behoorend,bevat 300

gewelfde cellen.Josefo I stichtte erin 1712
eene kloosterschool. Na
asthet prachtiq K0meling zjnerLatjnsche geschriften verseheen ninkljk paleis (de regter vleugel) bevlnden
in 1747 in 2 deelen.
zich uitgestrekte tuinen en parken. In het
Ikanceseo Dei
pione,marcheseMayeé,eender park vindt men eeno door koning Fernando
beste Italiaansche blj- en treurspeldichters. gestichte modélboerderj, terwjlin het geHj werd geboren te Verona den lstenJunj bouw zelf een Collèqio militar(krjgsschool)
te Parm a en begafzich in 1698 naar Rome,

M agalhaens (Domingo José Gonçalves
waar hj zich aan de diclltkunst wjdde en in de),de meest-beroemde Braziliaansehedichde Acadêmie der Arcadiërs opgenomen werd. tervan onzen tjd,geboren te Ri0de.laneiro
Later trad hj in dekrjgsdienst,nam Onder uit een adelljk Porttlgeesch geslacht,stuzjn broeder Alessandro deelaan den Spaan- deerde en promoveerde in zjne'geboortestad
schen Stlccessie-oorlog en was in 1704 als in degeneeskunde.In1833ondernam hjzjne
vrjwilliger tegenwoordig bj den slag van eerste reis naar Europa en in 1836werd hj
D onauw örth. Liefde t0t de wetenschap deed attaché bj het Braziliaansch gezantschap te
hem echternaarItaliëterugkeeren,waarhj Parjs. Na den terugkeer in zjn vaderland
zjne verhandeling:?,De11a scienza chiamata werd hj in 1838 korten tjd hoogleeraarin
cavalleresca (1710):'lnhetlichtgaf.MetApos- de wjsbegeerte te Rio.de-laneiro,doch aantolo Zeno en Valisnilri vereenigde hijzicht0t vaardde vervolgens een staatsambten nam zitdeuitgave van een critischtjdschriït,waarin ting in de Kamervan Afgevaardigden.Daarna
zj de kennisder huitenlandsche I
etterkunde was hj werkzaam als Braziliaansch gevolin Italië zochten te bevorderen.Tevens ves- magtigde aan de Hoven van Napels en Tu-

tigde hj zjne aandachtOp hettooneel;zjn
treurspel:pAlerope (1713)''vondgrooten bjval,alsmedezjn bljspel:rLaceremonia.''Om
destudiederGriekschetaalonderzjnelandgenooten te doen herleven, beriep hj een
geschikten leeraar, dien hj op zt'
lne kosten
te Verona onderwjsdeed geven.De ontdekking van eenige belangrjke handschriften in
de domkerk zjner geboorteplaats bragthem
t0t de studie der oirkonden,waarvan zjn geleerd werk : rverona illustrata (1131- 1732;

xjnt en van 1859 t0t 1868 aan hetH0fte
W eenen. Hj dichtte: ppoesias (1832)'',
Mysterios'' Urania (1862)'' - detreurspelen:gAntonio José''en rolglato'',in 1838
en 1839 opgevoerd, en zjn uitmuntend
heldendicht: nA eonfederaçao d0: Tamoyos

(1857 en 1864)''.

M agazijn, afkomstig van hetArabische
woord machsan (voorraadschuur),is dellaam
van een gebouw ,w aar voorraad wordt opgetast; doch gewoonljk bezigtmen hetalleen

tweede druk 1792- 1793, 8 dlnJ''de vrucht van Openbare, daartoe bestemde gebouwenj
an gewas.Daarna volbragthj eenereisnaarEn- die aan den Staat,aan provinciën ofa'
gelandj Nederland en D uitschland,en werd m eenten toebehooren. Vborheen had m enj
te W eenen door kéizer Karel FT m et de evenals in den tjd der Egyptische Pharao'sj
meeste onderscheiding belegend.Hj overleed in onderscheideneStatenmagazjnenvoorgraan
den llden Februaxj 1:55 te Verona,waar en meel, om bj m isgewas hongersnood te
lqtereen gedenkteeken terzjnereerverrees. verhoeden;maarzulkemagazjnen zjn bjde
Zjnegezamenljkewerken wertlenuitgegeven toegenomen vervoermiddelen in Europa over-

odig geworden.DeStaatheeftin Onzen tjd
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geene andere magazjnen dan die, welke
en overleden teM iinchen in1730,streedtegen
de Turken en tegen de Franschen en werd

t0t verzorging van het leger en de vloot 0n-

misbaarxj'n,bjv.kleedingmagazjnen,kruidbj de belegeringvan Belgradot0tveldmaar- magazjnen en wapenmagazjnen,gewoonljk
schalk benoemd.
tuighuizen ofarsenalen genaamd,- voorts
M afra, een vlek in de Portugésche pro- magazjnen voor de marlne.In t'
jd van 00rvincie Estremadura, zz/sde geogr. mj1 ten l0g gebruikt men, vooral in vestingen,0ok
noordwesten van Lissabon,isvermaardwegcns magazjnen van levensmiddelen.Magazjnen
het prachtig kloostergebouw,aldaar door ko- van particulieren dienen tot berging en uitning Joao T'r ten gevolge eener gelofte in stalling van koopwaren.
1717- 1731 gesticht. Het heeft 20 millioen
M agdala, eene vermaarde bergvesting in
cruzados gekost. De bouwmeester was een het binnenland van Abessinië, ligt op den

Duitscher,Friedricl
öTv#'
*ù genaamd.In zjn Amba-berg, welke zich ter hoogte van onge-
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veer 1000 Ned.elboven de omringende dal- werd,destad teverlaten.Zjne soldatenech-

klovenverheft.Ztjbestaatuiteenhalvemaan- terweigerden hem tevolgen,entoennam hj
vormig zamenstel van onderseheidene berg- het besluit, om de Engelsche troepen, die
vlakten van ongeljkehoogte,en dezehebben inmiddels hetterras van Fahla genomen hatb
eenegezamenljkelengtevan40eneenebreedte den, te gemoette trekken.Met een aanzienvan 10minuten gaans.De oosteljkeofvot
ll'- ljk verlieswarendeEngelscheneringeslaagd,

om de hoogvlakten van Fahla en Selassie
stûrmenderhand in te nemen.Dientengevolge
had reeds een groot aantal Abessinische s0ldaten dewapensnedergelegd,en daarnawerd
00k het terrasvan Islamgie,waarachter zich
vlakte,naareeneaan deDrieéénheidgewgde, de eigenljke bergvesting op eene steile rots
aldaar aanwezige kerk Selassie geheeten.De ter hoogte van 100 Ned.elverheft,door de
hellingen van den berg zjn wûest,van kl0- Engelschen bezet.Eenedubbele verdedigingsven doorsneden en steil,en slethtsop2plaat- ljn,iederslechtsdooreenesmallepoorttoesen bereiktmen langsgeringer steiltedelager gankeljk,omringdedesteilte.Tegendezewerd
gelegene terrassen,nameljk datvan Sangal- het vuurgeopend en te 4 urestorm geloopen,
en w eldra drong de eerste kolonne,in weer1aten datvan Islamrie.
Nadat Theodorns,d1e zich geroepengevoel- wil van den wanhopigen tegenstand en de
de om hetChristeljk keizerrjk Aethiopië te gebarrikadeerde poort,binnendevesting.Digt
herstellcn,in 1855 t0tKeizer gekroond was, bj deeerste poortvondmen hetltjk vanden
verzamelde hj zjne strjdkrachten tegen de negoes Theodor.s,die de voorkeur had gegeMohammedaansche Galla'
s, die heersehappj ven a%n den dood boven de gevangenschap.
voerden in Magdala.W é1werddeeerstestorm Na het veroveren der vesting deed m6n de
doorde bezetting afkeslagen,maar de Galla's inwoners naar elders trekken om hen te bebesloten tochtde stad desnachts in stilte te sehermen tegen de wraakzucht der Galla's,
ontruimen,zoodat,denegoesTheodoruszich zon- terwjlvervolgensdestad prj3gegeven werd
der moeite van haar meester maakte.In 1864 aan de vlamm en.
werd Magdala, na een voorspoedigen strjd
M agdalena ût
'Maria '
rtz'zM aydala,alzo:
tegen de Galla'
s,de residentievandenNegoes; genaamd naar eene stad aan het Meervan
derwaalxtszond hj alzjnetilbarehave,maar Galilaea in Palaestina,eene dervriehdinnen
as, wnrdt volgens eene oude overongelukkig 0ok de wederregteljk gevangen van Jez'
gehoudeneEuropéschehandwerksliedenen zen- levexing gehouden voor de boetvaardige zondelingen, benevens den Engelschen gezant, dares(LucasVII:36- 50),die devoetenvan
den constll Cameron,Ra'ssam en den luitcnant Jezus zalfde en de toezegging van sc.
huldverPridealtz.De verlossing dier gevangenen,in- gi
Fenis van hem verkreeg. De kunst ontzonderheid die van den gezant, w erd eene leende daaraan hetbeeld derH eillge M agdanaamste bergvlakte draagt den naaln van
M agdala en ligtongeveer 300 Ned.elboven
de oppervlakte der Zee.De westeljkebergvlaktezi
ligt ongeveer d
150 Ned. el lager,en
beide vjn ver
bonden oor oene dexde hûog-

levensvraag voor de toekomst van Brittanje leza. - 00k Ontstond omstreeks het jaar
in het oosten, zoodat het met verbazend 1215 in Dllitschland eene Magdalena-orde,die
groote kosten eene krtlgsmagtderwaartszond. zich in Frankrpk, Spanje,Italië en zelfsin
De,n 3osten Oetober 1867 stapten de troepen Indië uitbreidde;daarin werden aanvankeljk
in de Annerleybaai aan land, nadat reeds
vroeger het terrein verkend was.Den 25ster

slechts gevallen m eisl-es doch later0ok eerbare maagden opgenomen.De Magdalena-zushe landen hebben zichaan
Januarj 1868 namen de krjgsoperatiën onder ters in Protestantsc,
Nap'ier een aanvang. Over Adigerat, Antalo de ziekenvexpleging gewgd.Eindeljk ztjn in
Ashangi en Lat trok de armée,in weerwil onze eeuw inD uitschland,EngelandenN 00rd-

van talrjke moejeljkhedentdoorden bodem

Amel'
ika ProtestantscheMagdalena-vereenigin-

in het Baslilo-dal en bevond zich toen aan

M agdalena-rivier (De), de hoofdrivier
der Vereenigde Staten van Columbia (NieuwGranada)in Zuid-Amerika,ontspringt8geogr.
mjlinhetzuidoostenvanPopayan(1030/N.B.)

van Abessinië verooxzaakt, llaar de berg- gen t0t stand gekomen,w elke de verbetering
vlakte van rralanta,daalde den 7den Aprilaf van a'
fgedwaalde meisjes ten doelhebben.
den voet van den Amba-berg,waarop Magdala zich verheft.Nadat alle toegangen t0tde
stad door de met EngelandverbondeneOalla's
bezetw aren,grepen de Engelschen den weg
aan,die na de stadsterrassen voert,enerOntstond een bloedig gevecht,waarin de Engelsche regimenten ter naauwer nood aan het
gevaar eener overrom peling konden ontsnap-

uit de Laguna del Buey, een bergm eel'op
den bergknoop Las Papas, die zic'h op 205/
N. B.in de Centraal-en Oost-cordillera van
Nieuw.Granada verdeelt.Derivierspoedtzich,
tusschen die beide bergketens door,in haar
pen. Eindeljk werden de Abessiniërs met bovenloop w atervallen en stroomversnellingen
groot verlies naar het Fahla-terras terugge- vûrmend, naar het noordoosten en betrecdt
worpen. Nu gingen er onderscheidene dagen bj Neyva (30:3'N.B.en terhoogtevan700

voorbj vöördat Tl
teodovus t0t de uitlevering Ned. el boven de oppervlakte der zee)een
der gevangenen besloot,terwtjlhj van eene vrj breed terrasland, waar zj rustig langB
overgave der vesting niets wilde hooren.Daar

Ambalema vûorwaaTts vloeit en Over een af-

htjechterinzag,dateenelangereverdediging stand van 40 geogr.mjlbevaarbaar is,tott0t deonmogeljkheden behoorde,verzamelde datzj beneden Honda (5011/N.B.,terhoogte
hj den 13den April zjne troepen.Om door van 200 Ned. el boven de oppervlakte der
ééne der poorten, die 4001.deGalla'sbewaakt zee),waar 4elaatstewatervallen descheep-
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vaart verbieden, tusschen uitloopers van de ljk gedeeltedeslands,heefteenedriehoekige
beide Cordillera'
sdenaarhaargenoemde,voch- redaanteen grensti
n hetnoordenaandeAntig-warme,'deels boschrjke,deelsbebouwde tlllische Zee,in hetoosten aan Venezuéla en
laagvlakte bereikten 140 geogr.mjlvanhare inhetwestenaanden StaatBglivar.Metuitzonbron, na een l00p van 207geogr.mj1zich dering van den Siërra Nevada,van Sta Marta
met onderscheidene armen in de Antillische en het schiereiland Goalira?dat oostwaarts
Zee uitstort.Haar delta bestaatuitlage,moe- uitspvingt,bestaathetlandultboschrjkelaagrassige eilanden tussehen de armen van de vlaltten.DeStaatteldein1870op1267,6Dgeogr.

rivier en uittalrjke kleine verbindingskana- mj1ruim 85000inwoners.Deingezetenen,vo0rlen (can0s).Voprde scheepvaartisthansde zooverzj eenirermatebeschaafd zjn,houden
noordwaartg loopende arm de belangrjkste. zich vooralbezlg met handelen scheepvu rtq
Agn haren mond,4 geogr.mjlbeneden de zj zjn echterin hetalgemeen zeertraag,en
snel zich ontwikkelende stad Baranquilla is landbouw en njverheid bevinden er zich op

dehavenvansabanillavoordenbuitenlandschen
handel geopend. Men vindt er eene goede
haven;maar wegens eene baar in den rivierm ond kunnen alleen schepen,welke geringer

een lagen trap van ontwikkeling.T0tdevoornaamste artikelen vanuitvoerbehoorenallerlei
houtsoorten, huiden en meel. De hoofdstad
Sta Marta,aan de Baaivan dien naam zeer

di
epgang hebben dan 31/:Ned.el,haa:be- evall
icg.s ggeesle
gcehnt,ehneeifn
25vdoooorrdRo
rko
reiken. De benedenloop der Magdalena-rivier b
fls
tfitf
ti
t e1
e5
ne
end
bt
u.

draagtde regelmatig varendestoom bootenvan
onderscheidene maatschappjen, en w el van
Baranquilla naar Conejo,alsook t0taan La

tenlandschen halldel geopende haven, doch
slechts 4000 inw oners.

M agdeburg, 00k weleens M aagdenburg

Vuelta,ongeveer3geogr.mjlbenedenHonda. geheeten . de hoofdstad van de Pruissische

Tusschen Baranquilla en Sabanilla moeten provincie Saksen en van een evenzoogenoemd
de waren in ligtersw orden overgebragt.Daar- district,is eene der belangrjkste vestingen
enboven is de vaart op de Magdalena-rivier van den Pruissischen Staat,ligtopdenlinker
in het algemeenmoejeljk en gevaarljltwe- oever der aldaar in 3 armen gesplitste Elbe
gens de geweldige hitte, de menigte van enbestaatuit4verschillendesteden,nameljk:
alligators en de wolken van inseden.De ri- heteigenljke Magdeburg,()
ok we1de 0udvier is reeds voorlang in verband gebragt stad genoemd,en desteden Neustadt,Sudenmet de haven van Cartagena dooreenkanaal, burg en Buekau.De beidevoorlaatsëen zjn

hetwelk bj Calomar,ongeveer 19 geûgr.mjl in tjden van of
lrlog gedurig van plaatsvervan Cartagena en 120 geogr.mjlvanHonda, anderd,waardoorzjzichtelkensverdervande
zich met haarvereenigt,maar zich thans in oudstadverwjderden,zoodatt0tvoorweinige
een ongunstigen staat bevindt. Ook uit de Jaren het Onderling verband niet zeergroot
haven van Sta Marta vaart men door middel was.In den laatsten tjdechterhebben zich

van onderscheidene kanalen naar de MagM - door toenem enden bioei van handelen w el-

lena-rivier. onder de talrjke zjrivieren der vaart de voorsteden meerenmeerontwikkeld.

Magdalena-rivier is alleen de Cauca van be- Elke stad van vermeldviertalheeftintusschen
lang; deze ligt op haren linker Oever en een afzonderljken gemeenteraad,en over geheeft eene lengte van 14; geogr.mjl.Hare meenschaypeljke belangen beraadslagencombron is slechts 51
t de 4 gemeenteraden onder het
/: geogr.mjlvan die der mvoiosrsziëintteYul
schap van den burgemeesterderOudMagdalena-rivierverwpderd;zj ontspringtnameljk in de Laguna Santiago en stroomt stad.Deze laatste is dooreene brug Over den
aanvankeljk dooreen vulcanischgebied,waar bresdsten arm der Elbe verbonden m et een

zj zulk eene hoeveelheid zwavel-enzoutzure eiland,waarop de Citadélzich verheft.Zj is
zouten opneemt,dateenevanharevoornaamste een gebastioneerde vjfhoek methooge,opgebronrivieren, van den vulcaan Purace afda- m etselde, van kazem atten voorziene wallen,
lend,den naam van RioVinagre(Azjnrivier) heeft geene belangrjke buitenwerken en werd
ontvangen heeft endew aterenderCauca-rivier in 1683- 1702 door keurvorst I'
rederik II1

over een aanzienljken afstandn0g een zuren gebouwd.Aan de Overzjde van de beidean-

sm aak hebbenengeenevisschenherbergen.H et dere armen der Elbe,op den regteroeverder
stroom gebied der M agdalena-rivier heeft eene rivier,w aarover eene brug isgespannen,ligt
uitgebreidheidvanongeveer4500E)yeogr.mjl; de Friedrichsstadt ofdeThurm schanzen,eene
m aar de laagvlaktederM agdalena-rlvier,langs plaats welke tOt Magdeburg gerekend w ordt.
de kusten westwaarts t0t aan de Golfvan Sedert 1866 heeft men een aantaltbrten en
D arië en oostwaarts t0t aan den oever van schansen gebouwd die het Feheel
e viertal
de Golf en het Meer van Maracaïbo voort- stt
'
den omrinqen. Men heeft ln M agdeburgj
loopende, eene van 6800 D geogr.mjl.Zj m et uitzondenng van den Lreite W eg,in het
om vatten westen van laatstgenoem d meer de algem een enge, kromme straten, doch vele
Siërra-Nevada van Sta Marta,eenpyramidaal aanzienljkegebouwen.Totdeojenbare pl
eimassagebergte uit 3 steile toppen ter hoogte nen behooren erhetDomplei
n
(
Nl
e
u
we
Ma
r
kt
)
van ruim 5000 Ned.el.Hetgeheele gebergte en het Marktplein (oude Markt)? waarhet
vertoont zich geweldighûog,omdathetslechts standbeeld van Otto de Groote zlch verheft.
5 geogr. mj1 van de kustuit de laagvlakte T0tde Openbare wandelparken teltmen erde
Fiirstenw all, die over eene lengte van 600
verrjst.
Del
lSfx f M agdalena,een der verbondene schreden zich uitstrekt langs de Elbe, de
staten van Columbia, ligt in hd noordooste- W erder op den linker oever der oude El%
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metvelefraajetuinen,deFriedrichW ilhelms- 00rl0gwerd zj in 1629gedurende28weken

tuin op de plek van het voormalig klooster te vergeefsbel
eperd,dochin 1631omsingelde
Bergen, en bovenal de Herrenkrug op den Tilly haarop nleuw.ln de hoop op een Bpoedi
g
ont
zet
bode
n de burgers,geholpen door
regter oever derrivier.Onder de 10 Evangelische kerken onderscheidtzichvooraldedom- eene geringeZweedsehe bezetting,een krach-

kerk,met2fraajetorens,dieruim 100Ned. tigen tegenstand,doch zagenzicheindeljkgeelhooj zjn,dooreen gewelf,dat30Ned.el noopt Om met den vjand te onderhandelen.

hoog ls en door 12 zuilen gedragen wordt, In het vertrouwen op het te sluiten verdrag
door een marmeren hoogaltaar,door 22 klei- en dool' de langdurige worsteling vermoeid,
nere altaren, door het gedenkteeken van den verlieten de burgers gedeelteljk de wallen,
aartsbisschopErnst(in1495doorPeterTsdcFzer zoodat den loden Mei 1631 de stad stormente Niirnberg gegoten) en door het grafvan derhand werd ingenomen.Gedurende 3 dagen
keizer Otto de Grppfd. Van de overige ge- heerschten er plundering, moord en de ver-

bouwen vermelden wj het raadhuis metde schrikkeljkste gruwelen.Meerdan 30000 instads bibliotheek, de domproostdj,de voor- wonersvan beiderleigeslachten van verschilmalige domdekanj,thanshetKoninkljk pa- lenden leeftjdbezweken voorhetzwaard der
leis,het geregtshof, een schouwburg en ver- overwinnaars,en honderdemeisjes,elkander
schillende kazernen. T0t de inrigtingen van bj dehanden houdend,wierpen zich van de
onderwjs behooren ereen paedagogium ,een brug in de Elbe,om aan de mishandeling der
domgymnasium , eene school voorhandelen woeste krjglieden te ontkomen.Devlammen
njverheid,eene reaalsehool,eenebouwkun- verspreidden zich gver de stad, en alleen de
dige schoolenz.O0k heeft men ereen werk- d0m , het klooster van Onze Lieve Vrouw
huis en onderscheidene hospitalen.
metzjne fraaije kerk en omstreeks 130 huiIn de stad heeft men verschillende bur- zen blevan bewaard.Iletvolgendejaardoor
gerljkeenmilitaireautoriteiten.In hetlaatst deKeizerljketroepenverlaten! Nverdzj door
van 1871 bedroeg de bevolking,met uitzon- de Zweden bezet, doch 00k ln 1636 weder
dering van 7254 soldaten, ruim 114500 zie- door de Keizerljken en Saksersbelegerd en
len,van welke zich ruim 77000 in heteigen- bjcapitt
llatieingenomen.BjdenMiinsterschen
ljke Magdeburg bevinden.De stad is door Vrede (1648)vervielhetaartsbisdom a1swespoorwegen metBerljn,W ittenberg,Halber- reldljk hertogdom,t0tschadeloosstellingvoor
stadt,Leipzig en Brunswjk verbonden.In Pommeren, aan het Iluis Brandenburg,was
1869 werd zj aanmerkeljk uitgelegd;oude van 1807 t9t 1813 toegevoegd aan hetkoningp*k Avestfalen, maar keerde vervolgens t0t
wallen en poorten zjn opgeruimd en Op het r*
aldus verkregen terrein nieuwegebouwen ver- het Huis Brandenbwrg terug.

M agellaan ,eigenljk M agelhanes een beroemdzeeman,uiteenaanzienljkPortugeesch
geslacht gesproten,diende 5Jaren onder Albnqnerqwe in Oost-lndiëen onderscheidde zich
in 1510 bj de verovering van Malakka.Daar
zjne dienstenschraalbeloond werden,begaf
Lj zich in 1517naarSpanje,vergezeld door
hief de stad t0t zetelvan een aartsbisschopj zjn landgenoot,den bekwamen aardrjks-en
aan wien pausJoltannes X I1I hetprimaatin sterrekundige R'ay I'alero. Het stoute plan
Duitschland toekende,terwjlhjgezagvoerde van di0 beide mannen, Om uit het westen

rezen.O0k de fabrieknjverheid heefterzich
in delaatsteJaren nietweinig uitgebreid.
ReedsindentjdvanKareldeGr/pfe(805)
wel*d M agdeburg alskoopstadverm eld.Keizer
OttoI hield er bj voorkeurzjn verbljfen
stichtte er in 937een Benedictjnerklooster
tereerevan den heiligen M auritius.Hj ver-

over de bisschoppen van Meiszen,M erseburg, een nieuwen weg naar de Molukken te vinNaumburg(Zeitz),BrandenburyenHavelberg. den, erlangde de goedkeuring van K amel F ,
De aartsbisschoppen voerden ln de midder- 0n den zosten september 1519 verliet M ageleeuw en gedurig oorlog,niet alleen tegen de laan m et 5 schepen en 236 man San Lucar
Slawen,maar o0k tegen keizer Hendrik IV , en bereikte den 12denJanuarj 1520denmond
tegen de M arkgraven van Brandenburg,als- der La Plata-rivier. Reeds aan de kustvan
m ede tegen de inwoners van M agdeburg,die Patagonië moest hj eene muiterj onderhet
w el eens in verzet kwam en tegen de geeste- volk, die aan een afvalligen Portugees niet
ljke magthebbers. Sedert 1476 werden de langer w ilden gehoorzamen,m etkrachtdemaartsbisschoppen gekozen uit het Branden- pen.Tegen heteindevan Odober 1520kwam
burgsche OfSaksisehe Vorstenhuis.De Sche- hj bj het voorgebergte? door hem de 1as
yenstoel,aldaar reeds vroeg opgerigt,stond Virgines genaamd,aan den ingangderStrut,
m de middeneeuwen in hoog aanzien,en het welke met hare bogten eene lengte heeftvan
Magdeburger regt was op vele plaatsen van 80 geogr. mjl en later naar hem de Stru t
kracht.In de dagen der Hervorming vond de vanMagelhaensgenaamdwerd.Toenhjdaarop
nieuwe leer er gereeden ingang, maar toen een zjner schepen naar Europa terugzond,
deMagdeburgershetInterim verwierpen,wer- had hj alzjn gezag noodig?om deoverige
den zj in den ban gedaan en dientengevolge manschappen te bewegen, zlch in die onbewerd de stad van 16 September1550t0t9No- kende Straat te wagen.Nadathem zulks gevember1551doorkeurvorstM awritsvanSt
zkydzl lukt waS,ontdekte hj den zisten November
belegerd,dnchnadeovergavemetverschooning de Zuidzee, waaraan hj wegens het voort-

behandeld.Tocllverloorzjtoenonderscheidene duren der kalmte den naam gafvan Stillen
voorregten,van welkezj echterin 1554 het Oceaan.Den 5den Maart 1521 kreeg hj de
stapelregt terugkreeg. In den Derti:arigen Ladronen in hetgezigt en vervolgensdePhi-
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lippjnsche eilanden. Op Zebûe, één dezer M agenta,een vlek in deIlaliaanscheproeilanden1bragthj den Koning t0thetChris- vincie Milaan,aan den spoorweg #an Novara

tendom ,doch sneuveldc in een gevecllt tegcn naar Milaan en aan het Naviglio.grande
den beheergcher van llet eiland Matan op den (Grootscheepvaart
kanaal) gelegen, telt ruim
26sten April1521,Zonder dezenoodlottigege- 6000 inwoners en isvermaard door den slag

beurteniswarehj doeerstegeweestldieeen van 4 Junj 1859.De Fransche armee had

togt o1
,
n de wereld had volbragt.hu ecjjter
werd die roem toegekend aan Debastiano del
Ocxp,die hetschip vanMagellaannaarldluropa
terugbragt en den 6den September 1522 te
San Lucar binnenviel.
M agelone of M aguelonne was voigens de
sage de dochter van een Koning van Napels.
Door de faam harerschoonheidgelokt,begeeft
zich P'ieterjde zoon van den Graafvan Pr0
V0nCe llaar het H0fvan haren vader enwint
er a1s de onbekend: ridder met den zilveren

zich op haren linker vleugelgeconcentreerd
en daardoor (
len naasten weg naar Milaanbe-

magtigd, zoodat de Oostenrjksche veldheer
Gyulay zich gedwongen zag,om metzjnge-

heele leger over de Ticino terug te trekken.

Den 3den Jtlnj had het 2deFransche korps
(Mac Mahon) door hetgevec.
ht bj Ttlrbigo
vasten voet verkregen op den linker oever
van gemelde rivier,en den 4den Jtlnj deed
Napoleon I1I zjne andere korpsen met de
garde a'
an hetl1oofdnaarBuFaloraenMagenta

sleutel, alle pljzen op een tournooienhet oprukken, om er zich m eester te maken van

hart der schoone Prinses. Hare voedster bevordert beider verstandhouding,en toen men
haar noodzaken wi1 een ander te trotlwen,
schaaltt jjP
** haar.Maal'terwjlzj onderweg

d
en overtoyt.Het Oostenrjksche leger w as
nietvereenlgd;slechts 3 korpsen konden den

in handen der Turken en wordt de slaafvan
den Sultan. Toen M ayelonebtjhetontwaken

algemeen de gesteldheid van zulke personen,

slag aannemen,die omstreeks op den middag
een aanvang nam.Intusschenhad deFransche

uitrust en van vermoetlenis, tegen den rid- gardeveeltedoen om in een moorddadiggeder geleund, insluimert, zweeft een roof- vecht hare positie aan dezeztidederTiclno
vogel derwaarts en steeltde 3 ringen,welke te behouden, totdat Mac AcApzzden vjand
zj van Pieterten geschenke Ontvangen had. in de regter iank vielen hierdoor den uitLaatstgenoemde snelthem achternaenbeklimt slag van den strjd besliste.Deoostenrjkers
zelfs eene.boot, toen de vogel over de moesten terugtrekken, en Lombardje ging
zeeverderzweeft.Daardoorechtcrverwjdert voor hen verloren.
hj zich meerenmeervan zjnebeminde,valt M agerhoid (macies) noemt men in het
bj wie de hoeveelheid vet en àIz00de 0mharen minnaar nietaantreft,begeeftzj zich vang van hct liqchaam geringerisdan men
naar Provence,waarzj op een klein eiland volgens eene gemlddelde berekening verwacheen hospitaal sticht en de zieken verpleegt. ten kan.Diegesteldheidkan hetgevolg zjn
Juist naar dathospitaalwordtPietergebragt, van aanmerkeljk stofverliesjbjv.van koorts
nadathj zjnevrjheid herkregen lleell,ennu envan eenegebrekkigevoeding,maarzjkan
worden de beide minnenden eindeljk in den o0k natuurljk wezen.In ditgevalwordtzj
echt verbonden.oemeld eiland ontleende aan veroorzaakt doorOmstandigheden,die devetdie Prinses den naam van Magelone;zjwerd vorm ing verhinderen en vaak in verband

metharen gemaalin dekerkaldaarbegraven.
Deze sage ls het eerstopgeteekend door.B6rnardf
ll> TreviersineenProvençaalschyedicht
omstreeks het Jaar 1178. Het werd ln een
Franschen ?rozaroman herschapen,in 1457

staa'
n methet klimaat,hetbedrgfenhettem-

perament derbetrokkenpersonen.Veelalw ordt
de vetvorming belem merd doorsterke inspanning des ligchaams ofdes geestes,- in het

algemeen door sterke stofwisseling.Somtjds

gedrukt en ln ondersclleideneEuropéschetalen is magerheid hetgevolg van een zekerenaanovergezet. Ilet is in verschillende verzame- lcg, daar er gevonden worden,diebj v01doende rusten eene goedevoedingtochmager
lingen van jag:n opgenomen.

M agendle (François),eenberoemdFransch bljven. V00r 'toverige zjn gezondemagere

physioloog, geboren te Bordeaux den 15den m enschen doorgaansminderaan ziektenbloot-

October 1783,studeerde te Parjs en legde gesteld dan zwaarljvigejvooralin de warme
zich vooralt0e op deanatomieenphysiologie. luchtstrsek.
Eçrst werd hj prosee.
tor, toen arts in het M aglg,zie Tooverl
j.
Hn
otel-bieu en in 1831 hoogleeraar aan het
M aglers noemde men bt
l de Meden en
Per
ze
n
de
l
eden
ee
ne
r priesterkaste,w elke,
Collège de France.Voortswashj 1id vande
,t0teen afzonAcadémie van svettnschappen en van de Ge- evenals de Levieten in Israël
t .
ren jnhetbe.
neeskundige Académie,en overleed te Parjs derljken stam behoorden.Zd Ba
den TdenOctober 1855.Van zjne geschriften zitder wetenschap en belastmetde besturing
vermelden wj: pprécis (lémentaire de php dergodjdienstigeplegtigheden.
siologie (1816, 2 d1n; 4de druk 1836)'', Maglster,eigenljk artium Dkrclil- maFormulaire ponr l'emploi et la préparation

/dfer,een académischegraad derphilosophi-

a

de.plusieursnouveaux médicaments(1821q9de sche faculteit,is een titel,welkevan de aandruk 1836)'',- rloeçonssur 1esphémom'
enes vankeljke stichting der universiteiten dagde la vie (1836- 1838, 4.dln)''
,- rtzeçons teekent, toen de splitsing in verschillende
sur les fonctions et 1es maladies du syste'me

faculteiten nog ver te zoeken w as.De kring

nerveux (1833,2 d1n)'',- en rRecherche: deracadémischewerkzaamheden omvattetoen
philpsophiquesetcliniquessurleliquidecépha- de zeven e'
i/e kunsten,nameljk de grammatica, rhetorica, dialectica, arithmetica, geolorachien ou cérébro-spinal(1842)''.
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metria, astronomia en ars musica, en mcn perb'
usnamen QvooreenJaarbenoemde congaf aan de leeraars d0n naam van artisten, suls de plaats in s'an den koning.Zj Btonaan het geheel dier leeraren den naam van den aan het hoofd van hetstaatsbestt
lur en
artistisel
te Jc
'cllfeïf en aan dengenejdie zich hunlle reeks werd slechts enkele malen ver-

door vljt en bekwaamheid Onderscheiden en broken door tierlmannen (451-449)en dcûr
reeds den rang van baccalaureus verkregen krjgatribunen (444-376). Tegeljk met de
had,dien van matister t
zrflz
ll
- (meesterin de ontwikkeling van den Staat vermeerderdehet
vrje kunsten).D1e graad Ontstond alvroeg aantal magistraten. Reeds in 509 werden

in de dom- en kloosterscholen,en reedsinde quaestores voor de schatkistgekozen,- in
12de en 13de eeuw was de waardigheid vall 493 tribuni plebis en aediles, in 443 cenmagister in Frankrjk in zn0 hoog aanzien, sores, en in 367 de eerste praetor met de
dat de aanzienljkstemannen die yoogdente aediles curules. Voorts behoorden t0tde geverkrjgen.Later daalde dat aanzlen bj het wone magistratcn de triumviri capitales en

toenemend aantaluniversiteiten en bjdemisbruiken, welke bj het verleenen van dien
graad plaats grepen.Nietteminbleefl1jaande
académiën als de oudGte en hoogste graad geeerbiediKd,en men vorderdehem vandangene,

monetales,dedecemvirilitibusjudicandis,de
quatugrviri voor stedeljke aangelegenheden,

de duumviri voor de wegen en de 4 praefbcti, die naar de Bteden van Campania ge,zonden w erden tell behoeve der regtspleging,
die academi
' sche voorlezingen wildehouden Of te zamen 00k vigintisexviri, en toen de
eene académische waardigheid bekleeden.Aan beidelaatst
e waardigheden vervielen,viqintisommigeuniversiteiten- weleer00k in 0nsVa- virigenoem d.T0t de buitengew one maglstraderlaild - is de titelvan magister md dien ten behoorden d.e interrex, de dictator, de

van doctorin dewjsbegeerteverbonden.Toen magister equitum (de eel
-stemaalgekozen in
voorts tegen het einde der 18de eeuw dc titel 501), de triumviri republicae constituondae
van doctor hooger werd geschat dan die van

na den dood van Caesar,de praefectus urbi

magister,daardezebj promotiën teW itten- feriarum latinarum causa) de duumviri naberg en te Erfurt te vaak verleend werd,begonnen de tevens t0t doctoren gepromoveerde
magisters zich uitsluitend van eerstgemelden
titel te bedienen, zoodat laatstgenoemde aan
vele académiën werd afgeschaft.

vales enz. - De Romeinen maakten onder-

scheid tusschen magistratus populi etplepis
wegens het oude verschiltusschen poyulus
et plebs, en laatsgemelden, de tribunl en
aedilesplebis)moestelz uitden stand derP1e-

Op kerkeljk gebied gafmen den naam van bejers gekozen worden, zelfs toen eerstge-

mqghter tîï,sci.pKxc: aan den geesteljke,die noemdeu niet' langer uitsluitend aan Patri-

op detuchten hetonderwjsdertoekomstige ciërs werden toegekend.Voorts maakten zj
kloosterlingen moest toozien, - dien van onderscheid tusschen magistratus majoreset

magister dcAplcrfzzzl aan den diredeur eener
aan eene hoofdkerk verbondene scl100l,- en
dien van magister ytlzkcfi palatâ 0ok nu n0g
aan een door den Paus aangeweztm Dominicaan, die alle gedrukte werken m oet onderzoeken, om to beslissen, of'daarin 00k iets

voorltomt,datgevaarljk isvoorhetR.Katholieke grloof.
M aglstratus beteekende bjdeRomeinen
zoowel het overheidsambt als den persoon,
die zoodanig am btbekleedde.Demagt,w elke

aan elken magistraat naax den aard zjnerbe-

m inores: t0t de eersten behoorden alleen de

consuls?censoren en praetoren.Eindeljk Onderscheldden zich door hun regtop den curulischen stoelde magistratus curules, waar-

t0e de plebejische magistraten, zooals de
quaestores,niet behoorden. De magistraten
bekleedden hun ambtin den regele'énjaar,
de censoren eerst vjt
'en daarna anderhalf
jaar.Men had waarborgengesteldtegenambtsmisbruik, nameljk den eedtdien ztjbj het
nederleggen van hun ambt moesten zweren,
dat zj de wetten gehandhaafd ha,
dden,de
verantwoording, welke zj moesten doen aan

trekking w erd toegekend, droeg den naam
van potestas.Daarentegen was het imperium , den Senaat,en degelegenhei
d om den afgea1s de hoogste bevelende en uitvoerendem agtt treden magistraatbt
lhet volk aan te klagen.
alleen met de hoogste am bten verbonden.Ge- Daartce strekte 0ok de regeling, volgens

ljk reeds in overouden tjd (754- 509 vöör welke hetzelfdeambttegel/kertjdaanmeer
Chr.
) de keus van den hoogsten magistraatj dan één persoon werd toegewezen,terwjlde
van den koning (rex), door het volk ge- ambtyenooten een regt van tusschenkomst
schiedde, zoo gold o0k gedurende de Repu- (jus lntercedendi) bezaten, hetwelk tevens,
bliek (509- 31 vöör Chr.) de regel,datde hoewelieler magiBtraatzelfstandig zjnebe-

keus en de magt van alle magistraten van de
volksvergaderingen moest uitgaan.Deze hadden 00k de bevoegdheid om de magistraten
op voordragt van den Senaat, afte zetten.

Alleen de didator en zjn magisterequitum

waren hiervan uitgezonderd.De koning werd

trekking waarnam ,aan den hnogeren ambtenaar tegenover den lageren werd toegekend,
en aan de tribuni plebistegenoveralleambtenaren.Aan den burgergafhetberoep op deze
tribuni en het beroep van deze op hetvolk
eene voldoende bescherming tegen de magts-

voor zjn leven gekozen,en bj afwezigheid overschrjding der magistraten, welke daardoor een custos ofpraefectusurbien bjzjn enboven door onderscheidene wetten werdbeoverljden t0taan d:nieuweverkiezing door teugeld.Eenereeksvan eerambten (honores),
een interrex vervangen.Behalve den Koning uit ouden ttjd afkomstig, k0n men door gevindt men tribuni,curionesen decurionesver- leidbljke opklimming verwerven5 zj wermeld.Na het verdrjven van Targuinius#9$f- den door SvlIl op wettige wjze vasgesteld.
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O0k de ouderdom j voor die eerambten ver- den groothertog Cpz-pIIIgestichteboekerj.
eischt, werd eerst laat bepaald.Men moest Door onverdroten jver had hj in zjn vervoor het ambt van quaestor 31,voordatvan wonderljk geheugen een schat van kennis
aedilis 37j voor dat van praetor 40 en voor vergaderd,en paterFénardivervaardigde van

dat van consul43Jaren 0udzjn.Intusschell zjn naam hetzeergepasteanagram:pIsunus
werden hierop meermalen uitzonderingen ge- bibliotheca magna (Deze ééne man is eene
maakt. De betrekking van tribunus plebis
lag tusschen die van quaestor en praetor,

gi
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en hetambtvan censorwerd gewoonljk aan lende geleerden onbegrensd,en hj overleed,

oud-consuls opyedragen.Demagistraten wer- als hetw are onder boeken bedolven,op den
den niet bezoldlgd,maar deStaatzorgdevoor 4den Julj 1714.Zjneuitgebreidebibliotheek
hunne uitrusting en voorhetl00n hunnerdienaren, waartoe de scribae, de lictores, de
viatores, de praecones enz. behoorden.O0k
scbonk de besturing van wingewesten aan aftredende magistraten eene ruim e schadeloos-

en zjn geheelevermogen,t0tvergrootingvan

stelling.ln den tjdderKeizersbevond zich
de hoogste staatsmagt bj den Keizer(princeps),die alsopperstemagistraatvoorlevenslang werd beschouwd, daarhj gedeelteljk

bliek toegankeljkgesteld.Magliabeohiheeftbelangrjkeaanteekeningengeleverdop verschil-

door een senatusconsult ln den vorm van een

de gewigtige grondwet,op aandrang vanadel

deze bestemd,vielen ten deelaan den Groot-

hertog.Eerstgenocmde,lateraanzienljk vermeerderd en vermaard wegens hare handschriften en oude drukken, is voor het pulendewerkenen eenherdrukbezorgdvanonderscheidene zeldzame boeken.Eene verzameling

in zjn persoon hetgezay derrepublikeinsche zjnerbrieven werdin 1745 door TargionLin
magistraten, het imperlum der consuls en hetlicht gegeven.
proconsuls en de magt der censoren en triM agna Charta (the GreatCharter) of
bunen,aanvankeljk volyenseenewet,daarna de Groote Oirkonde noemt men in Engeland
volksbesluitj in zich vereenigde,gedeelteljk en geesteljkheid door Jan zpp#er Land in
door de keus van den Senaatt0t den troon

geroepen werd.Diekeuswasechternietaltjd
eenevrje,daarde Keizerdoorgaanszjn0pvolgeraanweesen daarenbovenhetlegermeermalen op eenedreigendewjzetekennengaf,

1215 gegeven, - de grondwet,w aaruit vervolgens het Engelsche staatsregt zich ontwikkeld heeft.Reeds Hendrik J,die zich in1100

ten nadeele van zt
jn broedervan den troon

m eester maakte, zocht dezen te bevestigen
wien hett0t Keizer begeerde.De overigema- door het uitvaardigen van eene Cl
tarta Iiù>-

gistraten onderscheiddemen indenKeizerstjd tatum (vrjheidsbrief).Dezeoirkondebekrachin magistraten van het Romeinsche volk en
in magistratenvandenKeizer.Eerstgenoemden
behielden de oud-republikeinsche namen,doch

tigde de Angelsaksische,naar men wil door

Eduard de .
& I'
(/#drverzamelderegtsinstellingen (Common law)met de door W illem de
weldra verdwenen de censoren,en bj dema- Veroveraar gemaaktewjzigingen,waarborgde
gistraten van minderen rang werden nieuwe het Ontzag voor de vrjheden en voorregten

gevoegd.ln naam werden zj nog altjd door der Kerk,regelde de zakenvanhetleenstelsel
den Senaat gekozen, doch dat ligchaam be- en vergunde aan de stad Londen grooteprivinoemde doorgaans dezulken, die den Keizer légiën.Ook de koningen k
%tefanws en HenM ngenaam w aren.D e magistraten desKeizers tfrïk 11, w ier regt op den troon niet boven
w erden regtstreeks door deze aangesteld. allen twjfelverheven was,bevestigden uit
Sedert Diocletianus en Constantinws hield de eigen beweging in 1135 en 1154 de instellinKeizer op een magistraat te wezen;hj werd gen van hun voorganger.Daarentegen gafhet
een onbeperkt heerscher,van w ien een groot ergerljk bestuur van Jan aanleiding aan adel

aantal ambtenaren afhankeljk was.De voor- en geesteljkheid, om hem gewapenderhand
malige republikeinsche magistraten behielden
wel is w aar den ouden titel, m aar hadden
weinig invloed.- In Duitschland geeft men
den naam van magistraataan den gemeenteraad,- in Engeland vooral aan de vrederegters en aan dehoofdambtenaren derpolicie

t0t het bekrachtigen der nationale regten te
noodzaken. Na eene onderhandeling van 3

dagen moest hj op eene grooteweide,Runnymede, bj W indsor den lgden Junj 1215
den nieuwen vrjheidsbrief,deMaynaCltzrfl,
onderteekenen. Deze handhaafde in 60 arti-

in de steden. In Frankrjk bestempeltmen kels de wetten van Eduard,dewjzigingen
de regterljkemagtmetden naam van magi- van Willem I en de Cltarta Jïldrflflz?z,en gaf

strature, hoewelaldaar 00k we1prefeden en daaraan tevens de gewenschte uitbreiding en
maires alzoo genoemd worden.In 0nsVader- hervorming.De geesteljkheid bovenal werd
land bedoeltmen met hetwoordmagistratuur daarin zeer bevoordeeld en van alle onder-

worpenheid aan wereldljke regtbanken ontdeM
sge
ljkqderegjerljkemagt.
agllabechl(Ant0ni0),eenderberoemd- heven.Ook de druk van hetleenstelselwerd
ste letterkundigen zjner eeuw ,werd geboren
te Florence den Q8sten October1633 enkwam
na den dood zjnsvadersalsleerling bj een
goudsm id , maar gevoelde zich onweerstaanbaar getrokken tot de studie der fraaje letteren.Sedert1673wjddehjaan haaralzjne

aanmerkeljk verzacht; immers de baronnen
zouden aan den Koning een m atig leengeld
betalen,terwjlzj voortaan hunneerfdochters
en in het algemeen hunne kinderen naar w elgevallen konden uithuweljken,en sleehts in

drie bepaalde gevallen eene noodbelasting M n
krachten, ondersteund door M okele Fr-iz/i, de kroon behoefzen op te brengen.O0k verwien hj opvolgdea1sbibliothecarisderdoo1' bond zich de Koning, de hulp derleenman-
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nen slechts dan in teroepen en de buitenge- l00p des tjds alle overige bepalingen hare
wnne belastingen slechts dan te hesen,wan- Nvaarde,toch bleefzj,a1shetoudste en 0nneer hj daartoe van den adelen de geeste- wraakbare getuiyenis van hetregtom belas-

ljkheid op de Rjksvergadering verlof had
ontvangen.De steden verkregen kosteloûs de
bevestiging van hareprivilégiën,vrjdom van
onwettlge lasten en vrjheid van handel.Behalve deze afzonderljkevrjheden schonk de
Magna O#>fl 00k n0g algemeene voorregten.
Geen vrjebjv.z0u zonderregtspraakgestraft

tingen in te willlgen,degrondslaq dervolksvrjheid,de steunpilaar derconstltutie.Zelfs
de despotieke Vorsten van hetHuis Twdor
waagden het niet,datregtin twjfeltetrekken.Daarom was de wrevelvan hetvolk z00
groot,
dat
de toen later de k%twarts, in den waan

Koninkljkemagtgeenegrenzenheeft,

of vervolgd worden, en de Koning deed af- het regt van het Parlement om belastingen
stnd van de gelden, die aan het Hoogge- goed te keuren miskenden en alzoo hetpallaregtshof door veroordeelden betaald werden. dium der volksvrjheid durfden schenden.De
Vreemdelingen erlangden het regt Om onbeCltarta isoorspronkeljk in deLatjnlemmerd handelte drjven op Engeland,en sche taal opgesteld en w erd de eerste maal
in het geheele land z0u voortaan eenheid gedrukt in 1507.De beste uitgave daarvan is

wezen van maat en gewigt.Eindeljk be- die van Blaekstone in: rrhe great Charter
loofde de Koning,dat hj devreemdehuur- and Charter ofthe forest (1753)'7.
troepen z0u afdanken.Al die vergunningen
M agnaten,inhetLatjnMagno-natl(H00ggingen we1is waar niet verderdan deregten geborenen),heeten in Hongarje deledenvan
en behoeften van een leenstaateischten,maar aanzienljke adelljke geslachten,de rjksbain deze geschrevene regten lag de kiem voor ronnen, die volgens de grondwet wegens
de grooteconstitutionélevrjheden deslands. hunne afkomstt0tde vertegenwoordigers des
Reeds zocht koning Jan,steunende op eene landsbehooren en tezameneeneafzonderljke
vrjspraak van den Paus,datverdrag tever- kamer- deMagnatentafel- vormen.Daarnietigen,maarhj kwam middelerwjltester- t0e behooren de Palatjn,de Rjks-en Hofven. Zjn zoon Hendrik 1II zag zich door regter?de Banus van Croatië,vanSlavoniëen
geldeljke ongelegenheid gedwongen,de vrj- van Dalmatië,de hoogstewaardigheidsbekleeheden der M agna G t
zrfl door eene nieuwe ders aan het H0fen de Oppergespans van de
oirkonde van 37 artikelen op den llden Fe- Hongaarsche comitaten, alsmede alle graven
bruarj 1225 te bekrachtigen.Op denzelfden en vrjheeren.- In Polen gafmendiennaam

pke senatoren of
dag werd door hem een tweede vrjheids- aan geesteljke en wereldl-

brlef uitgevaardigd, nameljk de Ckarta de Rjksraden en aan den hoogen adel.
foredfl,waarbj zjne koninkljke regten op
M agne (Pierre), een Fransch staatsman
de wouden beperkt werden, dewjl sedert en senator, geboren te Périgueux den 3den
W'
illem I, ten nadeele der landontginning, December1806,werd ambtenqarbj de praegeheele districten in koninkljkeJagtwouden fectuur der Dordogne en bezuinigdevan zjn
waren herschapen en men harde straFen op

gering inkomen eene voldoende som,waar-

elke schennis van het koninkljk jagtregt
had gesteld.Gemelde vrjheidsbriefverleende
M n elken leenman hetregt,Om opzjneigen
gebied te Jagen, verminderde de magt der
koninkljke boschwachters en veranderde de
strafop de wilddieverj,t0top dien tjd ontm anning en het uitsteken der oogen,in geldboete en gevangenis.Hendrik III schond bj
herhaling deze vrjheidsbrieven en moestze,
ter vexkrjging van geld, t0t zevenmaaltOe

mede hj aan de universiteitteToulousein
dererten studeerde.Daarnavestigdehj zich
te Pe'rigueux als advocaat.W egenszjnebekwaamheid zag hj zich in 1835t0traadslid
derpraefectuurbenoemd en werdeenigelaren

daarna a1s afgevaardigde naar de Kamer gezonden, alwaar hj zich bj de Consexvatieve
partj voegde.Hi
j leverde er een uitstekend
rapport over Algérië en was weldra onderstaatssecretaris bp het ministérie van Oorlog.

bevestigen. De omstandigheid, dat de som - Bj het uitbarsten der Februarj-omwenteling
men, door de leenm annen opgebragt, niet legde hj die betrekking neder en ging als

langer voldoende waren t0tbestrjding van de advocaat weder pradiséren in zjne geboortebehoeften der Kroon, leidde eerlang t0t uit- stad.Lodewj;k Napoleonbenoemdehem in1849
breiding der nationale vrjheden. Edward I tot onderstaatssecretarisvûor Financiën en in
verleende aan de graafsehappen en steden,die

1851 tot Ininister Van Openbare W erken:

in het bezit waren van denrt
lkdom deslands, Landbouw en Handel.In Julj 1852 trad hj
hetvoorregtom afkevaardigdennaarhetPar- nogmaals op als minister van Openbare W erlementte zenden.Deze,de zoogenaamde ge- ken, en den laatsten December van dat jaar
meenten, bezorgden reeds in 1227 aan de

werd hj senatorj- voortsin 1855minister

M agna OAcrftx het toevoegsel, dat 00k zj van Financiën,welke betrekkinghj in 1860
hunne toestemminq moesten geven t0t het tegen die van m inister zonderportefeuilleverheFen van belastzngen. Intusschen schonk
eerst de vertegenw oordiging van den derden

wisseldejgeroepen om de staatkundedesKeizers in de Kamer te verdedigen.Sedert 1861

stand in een Lagerhuistjdens de langdurige nam hj deelaan de zittingen vandenSenaat,
regéring van Ednard 1II aan de verworven doch vroeg in 1863 wegens ongenoegen met
volksregten volle geldigheid en kracht.Ge- den minister I'
onld zjn ontslag,waarna de
noemde K oning moest,om zich geld te ver- Keizer hem t0t 1id van den geheimen staats-

schaFen,de Yaqna OAc'fc omstreekstwin- raad benoemde.In 1867 kwam hj wederaan
tigmaal bekrachtlgen. Verloren 00k in den
X.

hethf
lofd derFinanciën,en toen ht
Jin 1868
:0
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eene leening van 700millioen francsuitschreef, a1s carbonaat in de bouwaarde,alwaarhet
werd deze meerdan 34-maalvolteekend.Bj door de planten wordtopgenomen.Hieris het
de wjziging van het Kabinet in Julj 1869 een nooit-ontbrekend bestanddeel, hetwelk
behield hjvoorloopig zjneportefeuille,maar vooral in het zaad gevonden wordt.M en vindt
in December van datjaarnam hjmetalzjne 0ok eene groote hoeveelheid magnesium in
ambtgenooten zjn ontslag om plaatstemaken het zeewater als chloormagnesium.De magvoor het ministérie Ollinier. W é1werden er nesia of,zooalsmen gewoonljk zegt,degepogingen aangew end om M aynein hetnieuwe brandemagnesia verkrjgtmen dooreen zacht,

kabinet op te nemen,doch hj moest devlag
strjken voorB'
ufet.Na dien tjd onthield hj
zich aanvankeljk van alle staatkundige bemoejingen.Den loden Augustus 1870 echter
werd hj lidvan hetministe
'riePalikao,waarmede hj reeds den 4denSeptemberdaaraanvolgende van het staatkundig tooneel verd'Peen. In 1871 werd hjafkevaardigd naar
de,Nationale Vergadering,aanvaardde in1873
nogmaals de portefeuille van Financiën,verl00r haar in 1874,en werd in 1876 senator.

maaraanhoudend gloejen van koolzuurmagnesium.Zj vormt een poeder,datzeerfbn

en w it is, m aar geen reuk ofsmaak heeft.

Zj is slechts weinig pplosbaarin water,en

de oplossing, in 55000 deelen water slechts
1 deelmagnesia bevattend,reageertzwak a1-

kalisch, daar zj rood lakmoespapierblaauw

kleurt. Tn het gewone vuur smelt magnesia
niet;dit geschiedt in knalgasOfdoor de wer-

king eenerkrachtigegalvanischebatterj;zj
is in gesmolten toestand z00 hard,dat men
M agnentiusNeen Romeinsch Keizer,ge- erglasmede krast.Eene dergeljkehardheid
boren in Uallië en door keizer Constans t0t vindt men 00k bj hetin de natuurv00rk0krjgsbevelhebber benoemd, stiet in 350 na m ende gekristalliseerde magnesiumoxyde, de
Chr.laatstgenoemdevandentroon,enwerddoor periklas.Is de magnesia niettesterk geglgeid,
de legioenen in Gallië, Afrika en Italië t0t dan vormt zj,met water begoten,een hykeizer uitgeroepen,maar 3 Jaar later door draat, dat evenwelbj gloeihitte zjn water
Constantius, de broeder van Constans, bj w ederom verliest.Men vindthetin de natuur
Mursa geslagen, waarna Magnenti'
as zich te als kristalonder den naam van brveiet.
H et metaalmagnesium ,in de magnesia aanLyon van het leven beroofde.Zjne gemalin
Flavia Jhyïïz/l tradvervolgensinhethuweljk wezig, werd, evenals de meeste ligte metam et keizer Valentinianus.
1en,heteerstverkregen door Rkmpltry Dacy.
M agnesia is de naam van hetoosteljk, Hj leiddekaliumdampen overgloejendemagmeerendeels bergachtig gedeelte van Thes- nesia of ontleedde bevochtigde magnesia door
salië, voorts van eene stad in Lydië aan den electrischen stroom , handelwjzen,
de helling van den Sipylus en aan den zui- welke later verbeterd werden, daar men in
deljken oever van de Hermus,waar de R0- plaats van magnesium chloormagnesium bem einen in 190 vöôr Chr.e
Zi
jene overwinning zigde.Eerst in den laatsten tjd,nadatmen
werd ten tjde langsfabriekmatigen weg tegen billjkenprjs
0P Antloaws behaalden.
van Tiberins door eene geweldige aardbeving natrium bereid heeft, wasmen in staataangeteisterd,enheetthanyManissaofManasjir,- zienljke hoeveelheden magnesium teverkrjen eindeljk van eene stad in Carië aan de gen,en w éldoor eenvolkom endroogm engsel
zuidéljke helling van den Thorax en op den van 6 gewigtsdeelen chloormagnesium en 1

noordeljken zoom der Maeander,eene der 3 deelchloorkalium m et evenveelvloeispaat en
s'teden, door Artaœerœes aan Tltemlstodesge- natrium , dit laatste in kleine stukles verBchonken, w eleer verm aard door een tempel deeld, in een gloejenden kroes te leggen ,

van Artêmis Zefxco.pFzrl
f/zds, en thans Guzoel- door omroeren der gesmoltene massa de bohissar genaamd.
vendrjvende metaalbolletles te vereenigen en
M agnesia en m agnesium verbindin- deze te laten afkoelen.Hetmagnesium is een
gen.Demaynesia,0okbitteraardeentalkaarde zilverwit,smeedbaarmetaalmeteensoorteljk
genaam d, is het oxyde van magneslum en gewigt van 1,74.Hetsmeltbj roodgloeihitte
wordt dikwjls t0t de alkalischeaarden ge- en men kan hetvervolgensoverhalena1szink.
rekend,hoewelzj opdegrensstaatvandeze In drooge lucht, in het luchtledige en zelfs
groep en den overgang vormtvan de oxyden in warm water,veranderthet niet,maar in
t0t de zware metalen. De eigenschappen van vochtige lucht of luchthoudend water is het
deze aarde werden eerst in het begin der wel
dra meteenelaar oxyde bedekt.In vervoorgaande eeuw ontdekt. Zj kwam toen dunde zuren en zelfs ln ammoniakzouten lost
onder den naam van pmagnesia''uit Rome in het gemakkeljk Op,en hetontbrandt,wanden handel, en weldra werd doorHofmann neer het metverwarmd zoutzuur inaanraking
aangewezen, dat zj eene nieuw e aardsoort komt.Verhit men het in de lucht ofin zuurbevat,die van dekalkaardeverschiltentevens stofgas, dan verbrandt hetm et eene verblineen bestanddeel uitmaakt van het bftterzout. dend witte vlam - hetmagnesil
- licht- tot
Het magnesillm behoortt0tde stoFen,welke magnesia.Met zuurstofschjnthetzichslechts
het meest algemeen in de natuur verspreid i
n ééne verhouding,nameljk t0t magnesia,

zjn;hetisvooralalskiezelzuurenkoolzuurzout teverbinden,waarlngeljkeverbindingsgewiggebonden en vorm t een hoofdbestanddeel van

ten der beideelementenaanwezigzjn.Demœg-

onderscheidene rotssoorten. Daarenboven is nesiumzonten onderscheiden zich,voor zoover
het in geringere hoeveelheidinonderscheidene zj oplosbaar zjnin water,dooreen bitteren,
silicaten aanwezig.Do0r deontleding vandeze onaangenamen smaak.Uit hunne oplossingen

4elfstofen komthetiniln-verdeeldentoestand wordt door ammoniAk slechts de helft der
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basi:neêrgeslagen en alsereenammnniakzout en bj ziekeljke ontleding der urine in het
aanwezig is,volstrektniets.Bjtendeenk00l- dierljk ligchaam doethetligtsteenenin de
zure alkaliën veroorzaken daarin een witten, blaas ontstaan.Men vindt het 00k a1s delfgeleiac.
htigen neêrslag, welke, in eene 8a1- stof, doch steeds als ontledingsprodud van
miakoplossing gemakkeltjk oplost.Oplosbare dierljke ontlasting,in vrj grootekrishllenj
phosphorzure zouten doen in amm oniakale

metde nam en struvieten guanietbestempeld.

oplossingen kristalljn phosphorzuur ammo- Een dubbelzout, hetwelk in zamenstel en

niummagnesium neêrslaan.Kooïzuurvct
çzge.
dl- eigenschappen daarmede overeenkomt,vormt
vindt men in de natuur in een amorpben of het arsenikzuur. Cl
tloormagnesinm vindt men
onduideljk kristalljnen toestanda1smagnesiet in opgelosten toestand in zoute bronnen en,
en gekristalliseerd als bitterspaat. Laatstge- zooals reeds vermeld is, in zeewater. Het

noemde is meestal sterk metkoolzuurjzer- vormt eene groot-bladerige?kristalljne,ligt
oxydule enz. verontreinigd, - eerstgemelde smeltbare massa.Wanneer men zjne0pl0sdaarentegen vaak nagenoeg volkomen zuiver.
Het magnesiet van Frankenstein in Silézië
bevat bjv.sl
echts '/locnste vreem de bjmeng.
sels. In vereeniging met verschillende,doch

sing door uitdam ping droog m aakt,dan ont-

bindt het zich gedeelteljk in zoutzuur en

magnesia.W ilmen het derhalve in een droogen en gesmolten toestand behouden,welke

meestal met geljke hoeveelheden koolzuur t0t het verkrjgen van magnesillm vereischt
calcium ,a1s dolom iet,vorm tkoolzuurm agnesium groote berggevaarten. Men verzekert
voorts dat alle koolzuur calcium ,dat in de
natuur voorkomt, eene geringe hoeveelheid
koolzuur magnesium bevat.De magitenia alba
der apotheek is eene verbinding van koolzuur

wordt, dan m oet men hetuitdampen in een
zoutzuur-atmospheer of door toevoeging van
salmiak een dubbelzoutvoortbrengen,hetwelk

magnesium en magnesiumhldroxyde, welke

Omdathetverkrjgen vanmagnesium groote

men zonder ontledinr kan droogen,terwjl
het bj sterkere verhltting chloormagnesium
achterlaat.

gevormd wordt door den neerslag van enkel- kosten veroorzaakt,heeftm en het t0tnu toe
voudig koolzuur zout, uit eene bitterzout- weinig gebezigd. Volgens de theorie wordt
oplossing door koolzuurnatron verkregen,m et daarbj de dubbele,maarvolgensde practjk
devloeistofteverhitten,waarbj eengedeelte de drievoudige gewigtshoeveelheid natrium
van hetkoolzuurontwjkten hierdoortevens vereischt,en daar 00k ditlaatste metaalzeer

aan den neêrslag eeneporeuseqesteldheidbe- v
eel geld kost,bljft het majnesium in het
zorgt, die hj 00k na het ultwasschen en algemeen te duur voor het éenige gebruik,
droogen behoudt, terwjl daardoorjuist de waartoe het aanbevolen werdjnameljk t0t

deugdzaamheid van het praeparaat wordt voortbrenging van het reeds vermelde verbepaald. Het koolzuurgehalte is naar gelang blindende licht,hetwelk inmiddels als kunst-

van den tjd van het koken en van deconcentratie der vloeistoFen verschillend.W ordt
hetkoken metwaterzoolang mogeljk voortgezet, dan schjnt er 3/4de kooizuur magnesium te ontstaan.Men vindt deze laatste 00k
in de natuur als hydromagnesiet.Kiezelzuur
lende trappen van
v c.gledïv- op verschil
verzadiging,met of zonderwater,vormttalk
ofspeksteen,m eerschuim,chrysolietenserpen-

tjn, - kiezelznurcclciyzzlvlt
wsedïl- de augiet-

en hoornblendegesteenten.Boorzunreltwsedïfzkom t voor a1s boracietin teerlingkristallen of
in vorm looze m assa's.Z'tvarelz%urwzc-fyzlddil- of
bitterzout heeftmen invelemineralebronnen!
het kan door verdam ping daaruit verkregen
worden,m aarm en bereidthetin grootehoeveelheid uit m agnesiet en zwavelzuur. Het
vorm t heldere, prismatische,in w ater 0plosbare kristallen metr
;verbindingsgewigtenkristalw ater. Pltosp.
ltorz%llr elc-gpedïvz?z vorm t een
bestanddeel van de beenderen der dieren en
van de zaden der planten;men verkrjgthet
donreeneoplossingvaneenmagnesiumzoutneêr
tealaanmetphosphorzuurnatrium .Uitverdunde oplossingen sc,heidthet zich langzaam a'
fin

licht bj de photographie zeer te paBkomt.
De lichtsterkte van magnesium ,datin zunrstofverbrandt,is 500-maalz00 grootaIFdie
eener kaarsvlam.Gedurende den oorlog van

EngelandteqenTlteodornsvanAbessinië(1868)
werd, t0t slgnalen, van hetmagnesiumlicht
veelvulflig gebruik gemaakt. Daarenboven
heeft men voorgesteld om van koper en magnesium messing te vervaardigen.Hetmagnesium w ordt thans in het grootvoortgebragt
doordeM agnesium -metal-companyteM anchesterin Engeland en door de American-m agnesian-company te Boston in Am erika.
D e m agnesia wordtin de geneeskunde gebruikt t0t vermindering van het overtollig

zuurin de maag,vool.
albj kinderen;voorts
dientzjbjgrooteredosistoteenzachtpurgans.
O0k het zwavelzuur magnesium heeft laatgt-

genoemdewerking en wordtdikwjl:bjhard-

nekkige ver8topping voorgeschreven.
Het neutraal koolzuur magnesium komtin
twee vormen als delfstofvoor en draagt dan
den naam van magnesiet. Het maynenietspaat
(talkspaat1bitterspaat)kristalliseertin rhomboëders, w ier Vorm m et dien van kalkspu t
kristalljnenvorm.ùetpl
tomltorzuurtm-pzk
if
xeà- overeenkomt, is doorzigtig t0t doorschj-magne8iumtveelaltripelphosphaatgenaamd,ii nend,glasglanzend,kleurloosofdoorbjmenm erkwaardig: om dat het dient tot kwanti- ging van jzer-ot'mangaanspaat geelofgrjs
tatieve bepallng van magnesia en phosphor- gekleurd,en bevindtzich nu en dan in ganzuur, daar het een neêrslag vormt, welke gen in de talk- en cblorietleiin Tyrol,Noornaauweljks in water en n0g minder in wegen en Noord-Amerika.Demeerverspreide
ammoniakhoudend water oplost.Uit rottende rwwe - J-CI-IJvormtkristalljn-grofkorrelige
urine scheidt hetzich af in kleine kristallent ofdigte massa's van eene witteofgeelachtige
:0*
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kleuren komtsomwjlen voorin uitgestrekte de magnetische Aardpolen)wjst.Men geeft
gangen Van andere gesteenten,vooralzooda- nameljk aan het verticale vlak,doordeas
nige,die bitteraarde bevatten,zooalsserpen- van een vrj opgehangen en t0trustgekomen
tjn. Men heeft die delfstofbj Gloggnitz in magneet gaande, den naam van magnetisehen
Oostenrjk, bj Hrubschitz in Moravië,bj
Baumgarten en Frankenstein,in Silézië enz.

Zj levert aan defabrieken van kunstmatige

minemle wateren eene uitstekende grondstof
t0t ontwikkeling van koolzuur, alsmede in

hetachterbljvend zwavelzuurmagnesium een

voM
ort
reFelj! bjproduct.
agnetlsm usen m agneetnaald.sommige jzerhoudende delfstofen bezitten het
vermogen om jzeraan te trekken en vastte
houden.Men noemtze magnetenof,omdatzj
in de natuur voorkomen,natu-liikemagnden.
Het jzer, hetwelk doorden magneetaangetrokken wordt, heet men eene magnetische
zelfstandigheid.In vroegeren tjd werd jzer verïdïccl,en deze valtnietoveralzamenmet
voor de éénige gehouden,maarhetisgeble-

ken,dat o0k andere metalen, zooals nikkel, den geographischen meridiaan.De hoek,dien
kobalt,chroom enz.,door den magneet wor- beide met elkander maken,is de afmi
jkin.
g
4en aangetrokken. Het magnetismus der of dedinâtie. Deze kan oosteljk ofwesteljk
natuurljke magneten kan door bepaalde wezen en is op verschillende lengtegraden
verschillend. De
bewegingen overpolen van dien
gebragt Avorden
magnetischenmeep stalen V00rwerpen, die het
ridiaan zjn de
magnetisae zi4dan vasthouden
en
noord-pool.
en deeigenschap.
00k aan de uitpen van den naeinden van de
tuurljken me magneetstaaf
neet openbaren.
geeftmen dienaZulke ligchamen
m en. D oet men
noemtmen kwnstdepolenvantwee
magneten.Bjeene
m agneetstaven
m eer naauw keut0t elkander narigebeschouwing
deren, dan bljkt
van een natuurhet, dat geljkljken of kunstnamigepolenelkmagneet bljkt
Pig. 1.
ander afstooten
het, dat de aanen
trekkingskraeht
ongeljknanietop alle plu tsen even sterkontwikkeldis; mige elkanderaantrekken.Men kan voortsde
zj treedtbepaaldeljk op 2plaatsenhetkrach- vrj opgehangen m agneetstaaf vervangen door
tigsttevoorschjn,gewoonljkaandeuiteinden, de magneetnaald (;g.3),aan wiermidden een
en deze worden depolen van den magneetgenoemd. Tusschen deze heeft men eene plek,
N
welke geenerleiaantrekkingskrachtbezit,na-

meljk den neutralengordel.Men ontwaartdit
verschilzeerduideljk,wanneermeneenemagueetstaafmet een blad papierbedek,ten hierop
jzervjlsel strooit.De deeltjesvan hetjzer-

vjlsel rangschikken zich dan 0y hetpapier
op eeneregelmatige wjze.Hetdlgtsthoopen
zj zich op in denabjheidderpolen en vormen,uitgaande van die punten ,eigenaardige

kromme ljnen, welke rondom het midden
der staaf gebogen zjn en van deeenep00l

naar de andere loopen.Op den neutralen gordeldaarentegen heeftgeeneaantrekkingplaats,

zoodat de jzerdeeltjes er ordeloos zjn verspreid (flg.1).
Fig,3.
W anneermen demagneetstaafvrj ophangt
in waterpassen stand (;g.2),dan begint zj dople (M) van agaat is vastgehecht, waaronder den invloed van de aarde te schomme- mede zj (SN)op eene scherpe puntrust.
len en komtvervolgens totrustin een Btand,
W eek jzer,aan den invloed van denmagwMrbj hareasongeveernaarhetnoorden(naar neet blqotgesteld,hetzj in denabjheid van
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dezen of ersaede in aanraking gebragt,V0T- tisch maakt, Nvordt het evenwigt niet Vorkrjgtdeeigenschappen van den magneet,a1- broken.Deoorzaak van ditversehjnselzoekt
z00 twee polen en een neutralen gordel.Digt men daarin,datiedere p001 der aarde op de
bj de noordpool der magneetstaaf ontstaat eene p001 van de magneetstaafaantrekkend
dan de zuidpool van hetjzer.Demagneti- en op de andere afstootend werkt) zoodat

schetoestand van ditlaatstebljftaanhouden hierdekrachten in evenwigtzjn.
zoolang zich de magneetstaaf in zjnenabj- Hangt men eene magneetstaafjuistin het
heid bevindt;verwjdertmenlaatstgenoemde, midden 0p,zoodatde beide helften hetzelfde
dan verdwjnt aanstonds het magnetismus. gewigt hebben, z00 zal men zienj dat de
noordpool op 0ns halfrond een lageren Btand
inneemt dan de zuidpool.Men geeftaan den
hoek, dien de magneetstaaf maakt methet
horizontale vlak, den naam van l
telling of

indinatie van de magneetnaald (zie :g. 5,
deindinatie-boussole voorstellend).Dehelling
neemt in het algemeen t0e metde geographische breedte.De magnetiseltetzegllcft)r isde

krommeljn,welkeallepunten vandeopper-

vlakte der aarde, waar de helliny = 0 iBj
met elkander verbindt.Hj valt nletzamen
metden geographischen aequatorenzjnegedaante wjktaanmerkeljk afvan dievanden

cirkel.
Daar de magnetische noordpoolnietmetde
geographische zamenvaltj i
s o0k de liyging
Men ontwaartdit,wanneer men aan de p001 van den magnetischen meridiaan verschlllend
van eene magneetstaaf,bjv.aan denoord- voor verschillende plaatsen deraarde. Bj0nB
s de dedinatie westeljk;zj wordtkleiner
pool(N),een prisma van week jzer ophangt i
(;g.4).Ditverkrjgtinhetpunt(S),waarln naarmate men zich verder westwaarts begeeft
hetdenoordpoolaanraakteenezuidpool,wur- en eindeljk = 0 in Noûrd-Amerika.Daaruit

na men aan dit Btaafje een tweede,derde bljkt,dat de magnetische noordpool in het
l8n,sn)enz.kan ophangen.Maaktmenechter noordeljk gedeelte van Noord-Amerika gelehetbovenste staaf
le10svan demagneetstaaf, gen is.Gaatmen nu verder westwaarts,dan
dan wordt 00k aanstonds hetonderling ver- wordt de declinatie oosteljk en eindeljk in
Azië weder = 0.
band van allestaaf
jesverbroken.
Op staalwerktde magneeteenigzinsanders.

Vjlselvan staal is mindergevoelig voor de
aantrekking van den magneetdan jzervjlBel.
W anneer men met een cylinder van staal de
p001 van een magneet aanraakt, dan is de

aantrekkingskracht aanvankeljk zeer zwak,
doch na verloop van eenigen tjd bljfthet
staal aan de pool hangen. Neemt men het
daarna weg, z00 beBpeurt men, dat het in
een zelfstandigen magneetherschapen is.M en

kan de behoudende (coëreitieve) kracht van

het staaldoor harding verhoogen.
H et feit, dat de magneetnaald Bteeds naar

een bepaald puntderAardeWjst,brengt0ns

tot de overtuiging dat de Aarde zelfeenmagneet is. Trouwens m en onderstelt,datin de

noordeljke helft onzer planeet een magnetische pool gelegen is,ongeljknamig aan het
uiteinde der m agneetnaald,hetw elk naar het
noorden wjst,zoodatditlaatsteeigenljk de
zuidpoolm oest heeten.
De magneetkracht der aarde heeft sleehts

invloed op de rigting van devrj zwevende
magneetstaaf, zonder de geheele staafaan te

trekken.Ditbljkt,wanneermen eenemag-

Fig.5.

neetnaald door eene kurk steekt en op water

Op de eigenschap van de magneetnu ld,
rigting van den magnetischenmeridiaan,maar datzj steedshetmagnetischnoordenaanwjBt)
de kurk verandert niet van plaats.Evenzeer berustde inrigting van hetkompas(ziealdaar).
valt dit in het00g,wanneer men een w eek
T0teene naauwkeurigebepalingderafwj-

laat drjven;dan plaatstzkh denaald in de

stuk jzer aan eene weegschasl hangt en king bedient men zich van de deelinatie-bousnaauwkeurig in evenwigt bxengtq immers sole,in ;g.6 afgebeeld.Zj bestaatuiteen
wanneer men daarna hetweek jzermagne- in graden verdeelden cirkel OO' (azimuth-
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cirkel)?eene koperen doosB'meteenezeer door de magneetnaald en den stru lvan dat
gevoehge magneetnaald,van boven door eene nulpunt, wjst dan de declinatie aan van de

glazen plaat gesloten en om hetmiddelpunt plaats der waarneming. Over de indinatieln een horizontaal vlak draaibaar!en einde- lpsl.sdo/ raadplege men hetartikelIndinatie.
ljk uiteen kjkerL',beweegbaarln een ver- De declinatie verandertvoordezelfdeplaats
ticaal vlak. Het geheelwordt gedragen door
een koperen voetR ,met stelschroeven v00rzien. De libélN dientom aan een en ander
een horizontalen stand te geven.De as van
den voet X gaat door het midden van den
cirkelQc',doorhetmiddelpunt vandedoos2

metden l00p des tjds.Zj wasteParjsip
1580 eene oosteljke ten bedragevan 11030'
en verminderdevoortstotdatzj in1663= 0
werd. Na dien tjd werd zj westeljk en bçreikte in 1814haarmaximum,nameljk22044',
waarna zj wederbegon aftenemen.Daarenen doorhetdraajingsmiddelpuntvandenkjker, boven ondergaat de declinatie n0g dageljksche veranderingen. In het algemeen is de
declinatienaald van 'savonds 9 uur t0t aan

den opganq derz0n volkomen in rust.Daarna
beweegt zlch hare noordpoolnaarhetwesten
en bereikt des namiddags te 1 of2 ureharen

meest westeljken stand,waarna zj allengs
terugkeerten rustig wordt.Dezedageljksche
variatie is des zomersaanzienljkerdan des
winters. Eindeljk ondervindt de declinatie-

naald storingen door verschillende oorzaken,
zooals vulcanische uitbarstingen, aardbevingen en vooral noorderlicht.- 00k de incli-

natie ondergaat eenige verandering.Zj was
te Parjs in 1671 ongeveer 75Oen bedraagt
thans omstreeks600.Doch hare dageljksche
verandering is van weinig beteekenis.
Met een magneet maakt men andere mag-

Fig.6.

neten doormiddelvanstrnken,- indeeerste
plaats door de eenroW ige .sfrdek.Hetisnameljk voldoende, eene dunne naald met het
uiteinde van een sterken magneettebestrjken,om haar magnetisch tq maken.- Men
bezigt vervolgens de gesche%den .
sfrdd/r. Door
Dwhameliseene uitmuntende handelwjzebe-

schreven om stalen naalden ofstaventerdikte
wiens as AA'op de standersO en 0'beves- van niet meer dan 4 of5 Ned.streep magtigd is.Op den bodem der dooszietmeneene netisch te maken.Dit geschiedt op de v0lgraadverdeeling ee',waarop de bew eging van gende wjze: De staaf Jz (;g. 7) rust met
de m agneetnaald wordt afgelezen.Aan den het middengedeelte op hout en metde uiteinrand der doos en loodregt op deze is de den op 2 vaste m agneten M en M '.In het

nonius F geplaptst,welke zich beweegtlangs midden der staaf plaatst men de ongeljknaden cirkel CC' en eene naauwkeurige bepa- m ige polen van 2 magneten met eene helling
ling van de draajing van hetinstrumentge- op den horizon van 25 tot 300.D epolen van

makkeljk maakt.Hetverticale vlak,waarin

:

de kjker zich beweegt,Faat door hetnulpunt van de graadverdeellng 6e'.De as AA'
heeft aan haar uiteinde een nonius,om op
den in graden verdeelden cirkelboog U den

Wt
11
f

hellingshoek van ;en kjkermetbetrekking
t0t den horizon aan tewjzen.om de mag-

netische declinatie eener plaats te bepalen,
geeft men aan den cirkel OO'een horizontalen stand. Daarna draait men de doos 2
om haar middelpunt,totdatmeneenebekende
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sterindeoptischeasvandenkjkerwaarneemt. deze beide magneten komen overeen metde

Het verticale vlak dier as valtzamen metde polen der beide staven M M '. Daarna beverticaalder Bter.Nu draaitmen dedoos om weejt men diebeidemagneten N N'gel
jkhaar middelpunt totdat het nulpunt van den matlg van het midden naar de uiteinden in

.Ismenaan
nonius F een cirkelbeschrjft,welkegeljk dedoorpjlen aangeduide rigting'
is aan het azimuth van de ster,dat wilzeg- de uiteinden gekomen,dan neemt men zetegen aan den hoek ,dien de verticaalder ster geljk op, om ze wedernaarhetmidden te
maakt met den meridiaan derwaqrnemings- verplaatsen. Nadat deze handelwjze eenige
plaats. Bj dezen stand van hetlnstrument malen herhaald is, bevindt zich het staalin
valt de optische as van den kjkeren het een magnetischen toestand, De vaste en de
nulpunt van den cirkel ee' zam en m et het beweegbare magneten ondersteunen hierbj
vlak van den meridiaan. De lmek,gevormd elkanderswerking.Eindeljk gebruiktmen de
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dnbbele dfreek. De uitvinding daarvan (zie meljk,dattegeljkmethetnoorderlicht0okeen
;g.8) zjn wj verschuldigd aan Aepinus. zuiderlichtplaats heeft,en dat de beideelecZj dient om dikkere staven magnetisch te trisehestroomen (positieve en negatieve)zich
maken en komt met de voorgaande methode in de jle bovenlucht vereenigen.Daarvoor

overeen,slechts metdit onderscheidt,dat de
kelling hier sleehts 15 t0t Q0Obedraagt.

pleitook de b8weging dermagneetnaald,niet

alleen bj noorderlicht,maarook bj vulcaniMagneten,die geruimen tjd bljven liggen sche uitbarstingen en aardbevingen: dewjl

sdan groote hoeveelheden electricitelt in bezondergebruiktte worden,verliezen een 4e- al
deelte van hunne kracht, wanlleer zj nlet weging worden gebragt.
zöôgeplaatstzjn,dathunnaasdezelfdehel- Van geheelanderenaardishetdierlî
jk-J.
g-

ling heeft als de inclinatienaald.Heeftde as
die rigting, dan onderhoudt de invloed der
aarde de magneetkracht.Men voorkomtvoorts
h:t krachtverlies dooreene armatl-r,dat is,
m en legt twee magneetstaven zoodanig naast

netismlts.Dit laatste,ook metdenamen somzl.:45.!1.
s0zl'?u2somnolismns,.V d.s-e'
rï.s-l:,psyelteïts-'lf.s, spirttualismns en odismws bestempeld,
staat metde boven behandelde magneetkracht

de noordpool van de andere bevindten men

eleetrischen aard.

in geenerlei verband.De verschjnselen van
elkaâr,datde zuidpoolvan de eene zich bj het dierljk zenuwstelsel zjn veelmeer van
verbindt ze door een stuk week jzer.Hier-

Hetopmerkeljkstverschjnselvanhetdierljk

door vereenigt m en d6 m agneten t0teen Btel- magnetism us is,dateen daarvoorvatbaarpersel, waarin de magnetische stroom zich aan- soon, doorgaans eene vrouw met gevoelige
houdend beweegt.Magneten in den vorm van zenuwen, door zekere handbewegingen van

een hoefjzer, om die reden ho6l'
zermaqneten den magnetiseur in een magnetischen slaap
genaamd,wordenopgehanqenmetdeuitelnden gebragt wordt.Voortsheeftdekwakzalverj
naar beneden, en tegen d1e uiteinden plaatst

hoog opgegeven van de verborgenheden:die

men een stuk week jzer,hetwelk den naam zulk eene sluimerende w eet te openbaren,
van anker draagt.D00reenegeleideljke ver- weshalve zj metden naam van elaieroyante
meerdering der zwaarte van het anker kan of h'elderziende bestempeld wordt. Reeds de
men de draagkracht van zulk ean magneet oude Grieken hadden hunne Pythia, die in
verhoogen.
haregeestverrukking zichboventjdenruimte

verhief,en eene dergeljke was,volgensde

x

voorstelling van Virvqillus, de Sybille van

xe

Cllmae.Voorts vindt men een soortqeljken
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Fig.8.

oude Egytenaren,Grieken en Romeinen.Onthouding, afzondering, velerlei prikkels, de
verborgenhedendereeredienstenvoorzekerook
magnetische handbewegingen moesten dienen

om dezen slaap tevoorschjn teroepen.Bloef

de slaap uit, dan sliep een ander persoon,

Hoe duideljk de werking van hetm agne- gewoonljk depriesterzelf,in plaatsvanden
usmusop jzer00k wezen moge,wjkunnen belanghebbende.Degeneesmiddelen,gedurende
met onze zintuigen niet hetminste waarne- dien slaapvoorgeschreven,bestonden,evenals
men van den aard dier kracht. Doch al heden ten dage?uitbekende praeparaten,bj
zjn 00k de verschjnselen van hetaardmag- Aristlde8 uitgips,dolle kervelen eene adernetismus zeer zwak,toeh schjnthetvan veel lating.en Aseleplades bezigde zachte wrjvinbelang te wezen, daar het vermoedeljk in gen.De orde derAsclepiaden nam vervolqens

verband staat methet noorderlicht,met den ook vreem delingen op, zoodat de gehelm e
electrischen toestand der aarde, m et veran- kundigheden meeralgemeen verspreidw erden.
dering van temperatuur enz.Omtrent de oorPamacels'
uswasvermoedeljk de eerste magzaak van hetaardmagnetismus heeftmen nog netiseur.Zjn azootbezat,volgens zjne vergeene zekerheid. Het schjnt invloed te zekering,magnetische eiqenschappen,zoodat
hebben op de warmte van onze planeet.
hj daarmede vallende zlekten, hysterie en

HetbljktuithetartikelEleetro-magnetismu, dergeltjke ongesteldheden yenezen kon.Op
zesderlei wjze k0n hj diezlektendoormiddel
van den magneetuithetmenscheljkligchaam
Ontstaatbj ongeljkeverwarming en dlls0ok naar de aarde overbrengen. Zelfs geloofde
dat het m agnetism us door een electrischen
stroom wordt Opgewekt.D aar nu deze laatste

op onzen aardbolm oetgeborenworden,welke
gedurig een ander deelnaar de zonnestralen

m en, dat men meteen magneetw onden k0n
genezen, door een metaal toegebragt. Z00
toekeert,z0oishetligttebegrjpen,datdke Ontstond in hetm idden der lideeeuw dehverstroom een.regelmatigen 100p heeft.Hj bezit maardewapenzalt'.W eldra eehtervermogtde
dezelfde werking als die van een grooten blootehandhetzelf
'
de,en in hetstrjken met
magneet met twee vaste polen.Daaruitkan de hand zien wj het dierljk magnetismus

men voortsde dageljkscheveranderingender ontstaan.Zelfswetenschappeljkemannenwjd-

declina,tie- en inclinatienaald verklaren. Het den zich geheelen alaan een onderzoek der
noorderlicht is misschien uitstroomende elec- eigenschappen van den m agneet,totdatpater
triciteit,welke in dehoogere,j1eluchtlagen H ellteen sterrekundige te W eenentdie ziekzich sterk verspreidt en onder lichtgevende ten genas doorm iddelvan stalen platen van

vergchjnselentQtrustkomt.Menondersteltna- eigenaardigen vorm, welke hj op hetbloote
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ligchaam legde,zjn stelselaan den als/en
n0g onbekenden M esmer mededeelde,waarna
dezezjnedenkbeelden uitwerkteendeschepper werd der thans n0g aangenomene theorieën omtrenthetdierljk magnetismus.

laat rusten.Is degevoeligheid van de gemap
netiseerde groot, dan werkt de magnetiseur

ter zjde,daar hj opmerkte, dat men door
strjken metdehand even verkwam.Reeds
in 1175verkondigdehj zjneontdekkingvan
hetdierljk magnetismusin 27stellingen.Daar
men hem aanvlelen vervolgde,trok hjnaar
Parjs,waar hj voorzjne ljderseen hospitaal stichtte en verwonderljke gevolgen zag
van zjne geneeswjze, daar hj krachtig op

schjnselen:
1.Het verdwjnen derbewustheid metbe-

doorzjnenadering,doorzjnadem,doorzjn
blik en zelfsdoorzjn wilalleen.De insltli-

merende verliesteindeljk alle zelfstandigheip

M esmer had te W eenen gestudeerd en was en is gebeel onderworpen aan den wil van
i
n
1766gepromoveerdnahetverdedigeneener den magnetiseur.
dissertatle: pover den invloed der planeten
Naar gelang van de vatbaarheid derpersoop'smenschenligchaam''.Aanvankeljkwerkte nen,is de werking van den magnetiseurverhj met den magneet,maarlegdedieweldra schillend.Haddock vermeldtde volgende ver-

de verbeelding wist te werken.Hetrapport
eener door de regéring benoemde commissie
bewees echter,datalle aldaarwaargenomene
werkingen 00k zonderstrjken ofanderemagnetische handbewegingen voortgebragtkonden
worden,en dat de geheele operatie geenerlei

gevolg had,wanneerzjzondervoorkennisvan
den ljderwerdaangewend,- datmenalzoo
deverklaringderwaargenomeneverschjnselen
in de verbeelding,maar nietin hetdierljk
magnetismusmoestzoeken.Mesmervergaderde
een aanzienljkverpogen enoverleedteMörsburg op 8llarigen ouderdom.
Zjn stelselbleefechterin hetleven.Puydeoçlr,eenzjnerleerli
ngen,vuldeeenegroote
vaasmetmagnetischevloeistof,waarmedehj
onderscheideneljdersgenas,enmagnetiseerde
zjn tuinman,eenderonwetendsteboerenvan
zjn dorp!terwjldeze,inslaapgebragt,zich
ohderscheidde doorzjne wjsheid en geleerd-

trekking t0t de buitenwereld.1.Eenvoudige

slaperigheid ofslaap.2.Slaapzucht,somtjds
vergezeld van verstjving derspieren.3.V0lkomene gevoelloosheid voor indrukken van

buiten, bjv. voor pjnljke heelkundige be-

w erkingen.
II. Het ontstaan van eene inwendige bewustheid. 1. Phreno-mesmerismus ofopwekking van bepaalde gewaarwordingen,gevoelens en hartstogten doorhetbetastenderdaarmedeovereenkomendegedeelten van den sche-

de1 (slechts aan te nemen doorhenjdiegel00fhechten aan de schedelleer).2.Opwekking der verbeelding en overbrenging vanden
toestand en de gevoelensvan denmagnetiseur
op de slapenden.3.De magnetische voorstelling van het onderwerp, hetwelk men be-

spreken wil.4.Helderziendheid,waarbj de
slapendende grenzen van tjd en ruimteoverschrjden.
Toen de tafeldans de beschaafde wereld in
opschudding bragt,beschouwdemendedaarbj
waargenomenebeweegkrachta1sderljk magnetismt
ls.Het is echtergebleken,datdezebeweging voortgebragt wordt door prikkelbare,

zenuwachtige personen, die de heerschappj

heid.De aanhangers van vermelden Pnt
ysegue van den wil over de bewegingen van hun

werden experim entalisten genaamd, om hen ligchaam verliezen.
te onderscheiden van de Barbarintaten ofSpiLater heeft de vrjheerron zelcFzee cc: de
ritualisten,die zoowelin Zweden enDuitsch- qehei
mzinnige zaak van het dierljk magnelanda1sinEngeland enNoolj-Amerikavele tlsm us n0g eens w eder ter sprake gebragten
volgelingen telden. Bqrbarinl had nameljk daaraan den naam gegeven van od,afgeleid
ontdekt, dat de toestel, door Mesmer gebe- van een Sanskritisch woord!hetwelk waanen
zigd,onnoodig was,daarreedsdoor denvas- beteekent. Alleen de gevoellgen (sensitieven)
ten wilvan den magnetiseur een magnetische ofvatbaren kunnen zich van het bestaan van
slaap bj de ljders w erd voortgebragt. De het 0d overtuigen. De vrjheer zelfbehoort
woelingen der Groote Omwenteling bedolven echter niet t0t de sensitieven,zoodat hj niet
deze geruchtmakende zaak,totdatin 1813De- van ervaring,m aar enkel van hooren zeggen

Jdlzdverscheen metzjnepKritischeGeschichte kan spreken.Niettemin heefthj daarovereen
des Thierischen Magnetismus''. Na hem trad ljvig werk in 2 deelen geschreven,getiteld:
de abbé rrïc op,die zondertoestelot'hand- pDer sensitive Mensch und sein Verhalten
beweging,enkeldoorhetbevelwoord:pslaap!'' zum 0d''.

Hetismoejeljk een beslissend oordeeluit
te spreken overhetdierljk magnetismus.Het
In hetalgemeen kan men van hetdierljk ontbreekt 0ns daartoe n0g altjdaan naauwmagnetismus hetvolgende zeggen:De weder- keurige en onbevooroordeelde waarnamingen.
keerige magnetische werkingen van 2 perso- Voortsworden wj dikwerfmisleid dooronze

a
llençs5000personen d6ad insluimeren.Wie
niet lnsliep,werd alsonvatbaarweggezonden.

nen onderling noemt men den magnetisehen
d'Ader,en de onderlinge bdrekking van map
netiseur en gemagnetiseerde heetma-qnetiseh
rlyyorf.De hapdbewegingen,die in eenwerk
van graaf Szc'pcrl naauwkeurig beschreven

eigene zintuigen. Stoornissen en ongesteldheden in andere ligchaamsdeelen verduisteren

vaak deJuistheidvan onBoordeel.Zelfsmannen van talent hebben hunne uren van zw akheid en uitstekende personenbebbenvisloenen

zjn, bestaan hoofdzakeljk daarin, dat de gehad. Hierin is veel ziekeljks, maar niets
magnetiseurztine handen op geringen afstand onnatuurljks.W anneermen echterverzekert,
van het ligchaam steeds in dezelfde rigting dat een clairvoyant als een vogel door de
bew eegt of ze op een bepaald ligchaamsdeel lucht vliegen,met den buik (de zonnevlecht)
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lezen en hooren,door dikke muren heenzien werpigeofl
an:etvormige,gesteelde,yaafranen zich naar Amerika begeven kan,om zich dige bladeren. De kortgesteelde elnd- of
in rapport te stellen met aldaar aanwezige okselstandige bloemen zjn zeer fraai,Ja,
personen, dan voeden wj een regtmatigen zj behooren t0t de prachtigste voortbreng-

twjfel en denken onwillekeurig aan krankzinnigheid, toeval Ot'bedrog. Trouwens het
is bekend genoeg,dat talrjke magnetiseurs
misbruik hebben gemaaktvan hunnezoogenu md geheimzinnlge kunst,om zandtestrooiJen in de oogey van ligtgeloovigen.
M agneetkles (pyrrhotine,rhomboëdrisch
jzerkies), een erts uit de klasse der kiessonrten, kristalliseert in zeszjdige platen of

selen van het plantenrjk. Van de sool.
ten
noemen wj: M..
çzczl#i
.
/!prl L.t een boom

tigeophoopinq bladerig,korrelig ofdigt.Het
i
s schelpachtlg op de breuk,ondoorzigtir?
metaalglanzendtvan binnen geelen van bulten bruin.Zjnehardheid bedraagt31/ctot41/:,
en zjn soorteljk gewigt is niethoogerdan
61/2.Hetmagneetkles bevatwatmeerzwavel
dan hd enkelvoudig zwaveljzer.In zoutzuur

aangenamen geur.Debloembladen zjnlang-

ter hoogte van 30 Ned. el en met eene

midf
lelljn van 0,6 Ned.e1.Dekransvormig

geplaatste takken geven aan den boom eene
ongemeene regelmatigheid, en de bladeren
hebben de lengte van omstreeks 0,3 Ned.el.
De bladstelen ZPn
@@ kort en dik,en de bladS($jjpven
** l
anqwerpig,spits, lederachtig,van
korte zuilen. Hetkomtmeestalingesprenkeld boven glanzlg en van onder bruin en viltig.
voorj en vertoont zich door eene schaalach- Zjne prachtigewittebloemenverspreideneen

/''e

#,!'hh> z$
/'
,
hh
/'
,'î'
'
ll'
dj

werpig en eenigzins lederachtig,en de mid-

delljn eenerbloem isnagenoeg 0,25 Ned.e1.
Isdevrucht<jp,dan springtzj open en de
zaden komen daaruitte voorschjn,aanwitte
steeltjeshangende.Dezeboom behoorttehuis
in de zuideljke Staten van Noord-Amerika

S

/
.y
1
'.

l.-

'
j

-

,h
'
k
,
xï
'h.

,

.

k
'

.

&Xxx-x--x.N.-

jlI
!I
t

I'I
Ii
lI /

l

I .X j1
I //I
'
,/?
1(
/,,
I
jj
'
// ,,-.,,..qï,j,. ,,/,
*,

--.-s'.
x
x.
w'

h. >. .
.%'hv
AN
hx-N' F- W'
x-.
.= '>h
x Nw
.a'x
'.
-.

'

jj ,
.lt '
'
I'!l

---

'
.,

I
j,sy',,
li 1l

>

? ji .

-a
7U>vb-'
=œ=
.
-x---'.- k? .
uN
'' **.'w.-z
-..

'.-'
. ''
z
-'''
-'

' ,re,
r
se-v
1 ,-z
r
--.,'
i--,-:
-';
;e
'-'
-s
,
.l
,
'-,
> ..
/1''jI

z

$.
'

gz

Xk N

)
N',
sqï k.
.
$
.N
s.
h
p' J
/
1
-. 1I.j
,
,/
I'
1l
1I
p!
! .
.-x. I/1,'/.,' .' f4,
Nx
../ .za

---*

-

.
,
.'
-.
-.
e..,
Xh# '
? v>'? ,,*
W;pz, Ae. ...-.*
'e*,
.
.
.
,.
.
.
.
' Z ze
8
f.''
e
g.-.
>',
J
....K'
''
,e'' ---'.
.
.-.
--'
-%

-.-

o
-..
.
-:x..a.....-=..'e-.-s-, # y
..'
.<'
-- -.
--==s-.
wkV A.x*.).'Ir
--=
-'
r
cy
z
m
.-c
a
.-czz
.ak
t/
.
<
.
---.--- Y.''
>: l ' sN
Q-x
'
-..
-.
--..
dl
/j
,
'
l
y
h
i
$
.
.
.
......-,
,
l(
f'
.,
- -/ b
hhj
i. - -hw-N-k.xc
:t
'
,l
:
'
.c
..k
:
..:
r..r-.t
:.:
r.:.--.'
-!
l.
II .$
'z ,.'I1-%
1i', N ----';
-. ...
l(
1(
.'
/.1
ki
'
# -'
I
?11(11 t 3. Ij I ---..
-...

-z
N
.

'
w--A'.<; A t'ï
1jl -.-.
-.

(Pig.1).Magnolia Campbelli.

loBt het op onder afscheiding van eenig zwa- en m en bezigter den bitteren bast tegen tusvel en onder ontw ikkeling van zwavelw ater. schenpoozende koorts. M .lllrz
ktlllfl Lam.is
stof. V00r de blaasbuis smelt het tot eene desgel
jks een hooge boom ,diein de zuide-

grjze magnetische korrelen riektdaarbjnaar ljke Staten van Noord-Amerikagroeit.Zjne

zwaveligzuuro.Het bevat 38- 43/cO/9 zwavel bl
aderen zjn nietaltjdgroen,maarafvalliq,
omgekeerd-eivormig en spitsen aan de basls
e
n
6
2
5
6
1
/
:
p
o
jz
e
r
.
Me
n
v
i
n
d
t
h
e
t
l
n
S
ka
n
dinaviëtin het Ertsgebergte,in den Harz en
elders.

M agnolia is de naam van het belang-

rjkstqeslachteenerhiernaargenoemdeplantenfamllie.Bj de daartoebehoorendegewasBen vindt m en een 3-bladigen kelk, eene
bloemkroon met 6- 15 bloembladen, welke
m eestal sterk m etdie van den kelk overeenkomen,een ûnbepaald aantalmeeldraflen met
naar buiten gekeerde helmknoppen en een
ontelbaar aantalvruchten.Deze bevindenzich
aarvormig op een langen vrtlchtbodem en
springen met tw ee kleppen Open,een Oftwee

hartvormig. O0k deze draagt witte bloemen.
M .plx c. L.isreeds lang in Europa bekend
als een boom ter hoogte van 10 Ned.el met
een gedraaiden stam , langwerpige, stompe,
van boven donkergoene,van onderlichtgroene,
onbehaarde,afvallende bladeren enwitte,welriekende bloem en.D e koning van allemagne-

liaboomen is etlhterM .CampbellLet
mkh en
Thoms.,heteerstdoor Grimtkin Bodanontdekt.Hj groeitin hetHimalaya-gebergteter
hoogte van omstreeks 3000 Ned.elboven de
oppervlakte der zee,en zjn regte stam,25
Ned. el hoog, is bedekt met eene zwarte
zaden bevattende.Demagnolia'szjn Noord- schors.In April!vôördatdebladerenverschjAmerikaansche en Noord-Aziatische boomen nen, siet'
t hj zlch met een ontelbaar aantal
en heesters metuitgespreide takken en lang- groote bloemen,dieeenewitte,purper-,Bchar-

MAGNOLIA- MAGNUSEN.

314

laken-ofrozenroode kleur hebben,doch niet laatstgemelde Tasmannia,Illicium en DrimyB.
Van deze hebben het eerste en laatste ge-

veelgeurbezitten.De vruchtwordteerstrjp
in Odober. De bladeren zjn kortgesteeld,
ovaal, aanvankeljk onbehaard en lateraan
de onderzjde behaard.W j geven in ;g.1
de afbeelding van een bloem- en in ;g. Q

dievan een vruchtdragenden tak op l/asteder
natuurljkeqroottr.
M agnollaceèn is de naam eener plantenfamilie, t0t de afdeeling der Polypetalae

behooren4.Zj omvatboomen en heestersmet

slacht een specerjachtigen bast.De Drimys'
groetjen aan de westkustvan Zuid-Amerika,
en de Tasmannia's in Atlstralië en NieuwZeeland.

M agnus.Onderdezennaam vermeldenwj:
Edward wvtwlfxiv,een beroemd Duitsch por-

tretschilder.Hj werd geboren den TdenJanuarj 1799 te Berljn,bezochtaldaardehoogeschool en wjdde zich eerst op z3jarigen
leettjd aan de schilderkunst.Nadathj voorts
eenigejaren te Rome vertoefd en door zjne

enkelvoudige, lederachtige, netvormig geaderde bladeren en prachtige:meestalalleenstaande bloemen. De kelk ls 3-, zelden 6- tafereelen uit hetItaliaansche volksleven verbladig, doch in zeer enkele gevallen 2-of diende lauweren verworven had!keerde hj
4-bladig. Meestal heeft de bloem slechts ééne teruq naar Berljn en werd er 1
ld derAcakleur;zj bezit 6 ofmeer bloembladen,op démle en hoogleeraar. Vervolgens bepaalde

hj zich bj het schilderen van portretten.
Hoogstverdiensteljk zjndievanTltorwalhen,
Jenny .
f,
14f, gravin Rossi,de tegenwoordige
Konlngin van Pruissen en anderen.MTegens
oogziekte toefdehj gaarne in hetzuiden,en
x
begafzich in 1850 en 1853zelfsnaarSpanje.
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tung von R:umen zurAufstellung v0n Gem:l-

den und Sculpturen (1864):'.In 1866 werdhj

lid van den SenaatderAeadémie teBerljn.
Hj overleed den gden Augustus 1872.
Heinriclz Gfxdflr M ayn'us, een uitstekend

Duitsch scheikundire Hj werd geboren te
Berljn den zdenMe11802,studeerdein ztjne

geboortestad en toefde na zjne promotieeen

Jaar te Stokholm bj Berzelius,waarhjhet
groene platina-zout ontdekte.Nadat hj te
Parjs zjne studiën had voortgezet,vestigde
hj zich in 1831 te Berljn,waarhj voorlezingen hield over werktuigkunde en daarna

over natuurkunde.In 1834 werd hjerbui-

tengewoon en in 1845 gewoon hoogleeraar in

genoemde vakken, nadat hj in 1840 totlid
der Académie was benoemd. Zjn eerste ge-

schrift oq wetenschapyeljk gebiedwaseene
verhandellng:nueberdleSelbstentziindlichkeit
desfeinzertheiltenEisens(1825)''.Voortsleverdehj talrtjkeopstellen inPoggendorf'spAnnalen''waarin hjqewigtigeontdekkingenmededeelde ofbelangrdkeaangelegenhedenbesprak,
en overleed den 5den April1870.
M agnusen (Finn), een uitstekend oud-

(Fig.2).Vruchtdlagendetakvan Magnolia Campbelli. heidkundige, geboren den 27sten Augustus
1781 te Skalholt op Ilsland,onderscheidde

devruchtbeqinselsvastgehechtenindenknop zich reeds a1skind doorzjneleergierigheid.
4akpauvormly gerangschikt.Detalrjkemeel- Nadathj zich onderde leiding vanzjn 0om
draden zjn ln rjen desgeljks op devrucht- Hannes'Jzldozlhadvoorbereid,bezochthj de
beginsels geplaatst.Demeeldraden zjn vrj, universiteit te Kopenhagen,waar hj in de
meestal breed, zelden draadvormig. Vrucht- regten studeerde!maar zichhoofdzakeljk bebeginselszjn er in grootengetale,en daarop zig hield oet poëztj,geschiedenisenoudheidverhelen zich de stjlen.De vruchten sprin- kunde.In 1803 keerde hj terug naarllsland
gen doorgaans m et 2 kleppen open en de

zaden,gewoonljk aan langezaaddragersvastgehecht,zjn veelallichtvankleur.Men ver
deelt deze familie in 2 groepen,die derM a.jlpliece,wier vrtlchtbeginsels en vruchten spl-

en vestigde er zich als advocaat,doch vertrok in 1812 w edernaar Kopenhagen,alwaar

hijin 1815 tot hoogleeraar benoemd werd.In

1819 droeg m en hem op,aan de universiteit
en aan de Académie van Schoone Kunsten
voorlezingen te houden over oud-Noorsehe

raalsgewibs op een langwerpigen bloembodem
zju geplaatst,en diederIlloieae,w iervrucht- letterkunde en fabelleer.Van zjne geschriften
beginsels een kransvormigen stand hebben. vermeldenwj:rAnsitshtiiberdie:ltesteHeimat
T0t eerstgenoemde groep behooren M agnolia und die W anderungen des kaukas.Menschen-

en Liriodendron (de tulpenboom),- en tot stammes (1818)'',- pBeitrag zur nordisehen
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Arch:ologie(1820)'',- npriscaeveterum B0- De afvallige kelk is s-slippig en de 5 bloemrealium mythologiae lexlcon et gentile calen- bladen zjn eivormig en stomp aan de punt.
darium'' - rAldre Edda,oversatogforklaret De zaâmgegroeide meeldraden vormen eene
(1821- 1823,4 d1n)'',- pEddalken og dens buis, die zooveeltanden heeft als het aanàl
Oprindelse (1824- 1826, 4 dln)'', - ,Ru- helmkngppen bedraagt.lletlangwerpigevruthtnamoog Runerne(1841)'',- nGrönlandshis- beginselgaat allengsover in een stampermet
toriske mindesm:rker (1838- 1845, 3 d1n)'', een schildvormigen stempel. De houtige,eien een grootaantalopstellen in tjdschrif- vorm ige zaaddoos springtm et5 kleppen open
ten.Hj was afkevaardigde van Ilsland en en de talrjke zaden zjn gevleuyeld.S.Made Faröer naar het vertegenwoordigend lig- Acgozli L.is de gewone mahagonle-ot
'mahochaam en overleed te Kopenhagen den 24sten niehoutboom.Hj bereikteenehoogte van 30
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De gewone mahagonieboom .

-'

r
J

en m en gebrm kt
het algem een tot
het vervaardigen
van m eubels. D e
bast heeft een

koortsverdrjvend

vermogenenwordt
daartoe op de Antillen gebruikt.

getaltdeexponent)
W j geven hierhj
aanwtjst met zich zelf vermenigvuldigtj of eeneafbeeldingvan 8..
VJA.#p.i,nameljkina

liever eene m agt is een gedurig produd van van eentak op l
/sdedernatuurljkegrootte,in
zooveel geljke factoren a1sde exponentaan- bvan eene bloem op vjfvoudigegrootte,inc
wjst. Het getal 2 in de 4de magt is dus van eene geopende buis van zaamgegroeide
geljk aan 2 X 2 X Q X 2.Zie voortsonder meeldraden, in d van een stamper,in e van
Exponent.
een vruchtbeginsel,allesop lo-voudigegroottej

M agyaren,zie Hongarl
je.
M ahabar@ta,zie Sanskriet.

M ahagonleboom .Hetgeslacht Dwietenia

eninJ vaneene vruchtenin.
gvaneenedoorge-

sne
Mdeanhar
evrat
uct
he
tnûpol
/,dedernatuurljkegrootte.
fM ahratten isdenaam van

L.behoort t0t de familie der Cedrelaceën en een volk,hetwelk t0tden stam der Hindoe':
om vatboomen m etparig-gevinde bladerenmet behoort, het middenste gedeelte van Vöôr-

gesteelde,tegenoverstaande blaadjes.De bloe- Indië,hetgebergte van GFaliort0tG0a,bemen zjn in aren in de bladokselsgeplaatst. woont, en waarschjnljk afstamt van ver-
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sporten vermelden wj:M.#@'
?
4:t4J'
lcg.met
halfkevinde bladeren en roode bloemen,u
i
t
e
i
re
n
l
t
l
k
Hi
n
d
o
s
t
a
n
v
e
r
d
r
e
ve
n.
Zj
wo
r
d
e
n
eerst ln hetmidden der 17deeeuw in de ge- M.glabrata OcwJl.metljnvormigebladeren
schiedenis vermeld. Toen vereenigde de ge- en gele,hangende bloemen,- en M .r *)#ilukzoeker Selradqji(f 1680)hent0téênStaat, SoraWlrc/z.metwigvormigebladerenensteendien hj en zjne opvolgersdoorveroveringen, roode bloem en.
vooral op het gebied van den Groot-Mogol,
M ahm oed 11,BultanvanTurkje(1808schillende oudere volken, door de Mongolen

in een magtig rjk herschiepen meteene 0ppel
vlakte van 28000 EJ geogr.mjl.Deverdorvenheid zi
jner opvolgers,welke den titel
van Ram-Radsja(Opperkoning)voerden en te
Sattararegeerden:wasoorzaak,datdePeisjwa
(eerste minister)Badqiiroden Ram-Radsla in

1839))werd geboren den 20sten Julj 1185 en
onderscheidde zich reeds in zjnejeugd tbor
halsstarrigheidenwreedheid.Toenzjnoudere

hetwesteljk gedeeltevan hetlandderMaharatten,waarnahjte Poenaeen zelfstandigen
Staatstichtte,terwjlzjnambtgenootRagodqp
in het oostell
'
jk gedeelte hetrt
jk der BerarMaharatten grondvestte.Bads
jiro,diein1750
cverleed,maakte den titelen de waardigheid
van Peisjwa erfeltjk in zjn geslacht. Zulk
eene verdeeling van hetrtjk derMaharatten
k0n echter nietgeschieden zonder detoestemming der aanzienljken en stadhouders;doch
deze werden te vreden gesteld metvermeerdering hunnermagtenbelooning.Opdiewjze
verviel het rtjk onwillekeurig in een aantal
min of meer onafhankeljke vazallenstaten,
welke na hetuitstervenvanhetvorBtenhuisder
Ram-Radqja'
s (1777) slechts bjeengehouden
Aerdendooreenregéringsraadvan12Bramineny
d1e de uitvoerende magt overlieten aan den
Peisjwa.In het laatBt der 18de eeuW ont-

28sten Julj 1808 Mbedapba ten val en 4en

broeder M oestapha IV in 1807 den troon beklom , z0u Makmoed gedood worden, doch
een korps Albanôzen redde hem. Aanstonds

den kerker wierp en zich meestermaaktevan bevorderde hj de omwenteling, die den

Btonden onder deMaharattenvorstenlangf
lurige
oorlogen,waarin zich 00k de Engelsch-oostIndische Compagnie mengde methet gevolg,

dat bjna alle Maharattenstaten onderworpen
werden ayn de Britsche heerschappg.Alleen
Rao-sdndm handhaafde zjne onafhankeljkheid tot aan zpn dood. Toen echter daarna
zjne weduwe een knaap alB zoon aannam ,

die 00k door Engeland a1s toekom stig vorst
w er; erkend ontBtonden ernieuwe onlusten,

lstenAugustushem zelven op den troon bragt.

Om zjn gezag te bevestigen,deed lïj den

zoon van M oestapha,schoonslechts3maanden
oud, verworgen en 3 zwangere sultanes,in
zakken genaaid? in de Bosporus verdrinken,

zoodat h'
j de e
'énige en de laatste wasuit
den stam Van Osman.Ee
ne
oegi
voet
inpt
rng
igteo
nm,lzej
en
d

leger op Européschen
schipbreuk op den onwilderJanitslaren.Z0n-

der geld en nagenoeg zonderleger moesthj
oorlog voeren metRuslanden den strjdtegen
deServiërsvoortzetten,totdathj,geheelen

al uitgepqt,den 28sten Mei1812 teBoekarest
den vrede moest sluiten met den Czaar.De
gruw elen, met welke hj den troon beklommen had, en de gevaren, die hem gestadig

omringden,hadden zjn gemoed verhard,en
debloedigstebevelenwaren in zjn ongenkel
maatregelen van veiligheid.Hj betûondezicb
trotschtegenoverdeChristeljkeMogendheden,
maar in zjn rjk streed hetverraadmetden
opstand,zoodathjmeerenmeerafhankeljk
werd van den wilvan magtige landvoûgden
en iere volksBtammen.Toen hj eindeljk in
de hoofdstad en in de V orstendom men, waar
de opstand derGrieken uitgebarstenwas,zjne
vjanden verdelgd) de wederspannige landvoogden door eerzuchtige pasla': beteugeld,

n oorlog m et Perzië door den Vrede van
waarbj Engeland den 29stenDecember1843de de
bloedige veldslagen leverde vanMaharadsjpoer 1823 geëindigd en van de W ahabieten niets
l zieh hoogen Poeniar:- den eersteonderaanvoeringvan meer te vreezen had,gedroeg ht

generaal .skp/z G0l#Fz en den tweede onder
die van generaal Grey,- waarna o0k *in6a onderworpen en schatpligtig werd aan
Engeland.
De Maharatten cnderseheiden zich doûr een
krachtigen ligchaamsbotlw en door eene m in

nfmeer bxuine huidkleur; zjj zi
jn Hindoe's
en volgelingen van Braltma en bezitten bj

een woesten valsch karaktereen oorlogsuchtigen aaxd.Donx hunne onderdrukkinghebben

sj zeer nadeelig gewerkt op debeschaving
der aan hen onderworpen vplken.

M ahernia L.is de naam van een plan-

tengeslacht uit de familie der Geraniaceën.
Het onderscbeidt zich door een s-tandigen
kelk, door 5 spiraalvormig om elkander gelegene bloembladen,door5 aandebasiszaâmgegroeide en aan de meeldraden gehechte ho-

moedigeren wreeder dan ooit.Niettemin sid-

dexde hj, toen de woede dm*Janitslaxen de

hoûfdstad met brand, moord en plundering
bedreigde. Om dien troep te bevxedigen)gaf

htl bj hun opstand in 1822 alleB prjs,de
degeljkstemannen,zjnenaastebloedverwanten en zjne meest vertrouwde raadslieden.
Allengs echter kwamen doortastende hervormingsplannen bjhem t0trjpheid.Eeneeerste
vrucht hiervan was de vernietiging der Janitsjaren (1826). Nadat hj vervolgens met
spoeë zjn leger had in orde gebragt,weeB
hj in eene verklaring van 9 Junj 1827 in

den opstand derGrieken elke tusschenkomst
der Christeljke Mogendheden Van de hand.
Zjn tegenstand echter werd docr den Vxede

van Adrianopel(14 September1829)gebroken
en Griekenland onafhankeltk verklaard.Zoonignapjes en door eene s-hokkigezaaddoos. dra hj fusthadvan hetbuitenland,bepaalde
Het ûmvat lage halfheesters,die aan deKaap hj zich weder bj zjne hervormingsplannen
de Goede H00p groeken en van welkeonder- en zochthetleger en de vlootop goedenvoet

acheidene t9t de aierplanten behnnren.Van de te brengen. Hiertegen echter kwam verzet,
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vodralin Albanië,waarMoestapha)paslavan ving van zich Btiet.Daarom tra; hj op als
Skodra, de vaan van den opstand verhief. hervormer.Maarzjneplannenwerdenverjdeld
Makmoed kende evenwelgeene vrees.0m zich door de geringe ontwikkeling en het godsvan de gevolgen zjnerhervormingen te ver- dienstig fanatismusvan zjn volk.
M ahne (W illem Leonard), een verdiengewissen,volbragthj in 1831 eenereisnaar
Adrianopel.Daar hj nu deonqunstige stem- steljk Nederlandsch letterkundige, geboren
ming van hetvolk opmerkte,lletht'
Jna zjn te Am sterdam den 28sten Mei 1772,vormde
terugkeerinschjn zjnehervormingenrusten; zich onder de leiding van W yttenbaa ,schreef
maar de tegenstand der nationaal-Russische een: nDiatribe de Aristoxeno philosopho peripartj prikkelde zjnmoed,zoodathj weldra patetico (1793)''en werd in 1794 redor te
hetplan van hervorming opEuropéschenvoet Amersfoort,in 1809 te Zierikeee,en in 1811
weder opvatte.Hj stichtte eene burgerljke hoogleeraarteGend.NadenBelgischenopstand
en militaire orde, verbeterde de policie te naarLeiden overgeplaatst,hieldhjercollegie
Constantinopel, en deed scholen verrjzen, overde historialitterariaenin1835overdeR0inzonderheid voorgeneeskundigen,terwjlhj meinsehe antiquiteiten,werd in 1842emeritus
een pMoniteur''deed uitgeven,diehalfin het en overleed den zosten Mei 1852.Hj waslid
Turksch en halfin hetFransch werdgedrukt. van vexschillende geleerdegenootschappen,en
De onderwerping der oproerige pasja's van van zjnegeschriftenvermeldenwj:rEpicrisis
Bagdad en Skodra scheen deze hervormingen censurarum Bibliothecae critiae (1808)'',te bevorderen)toen er plotseljk een 00r'
10g DEpistolae sodalium socraticorum philomathiae
uitbarsttemetMehemed-Alijpa,
sjavanEgypte. (1812)'',y,vita Danielis W yttenbachii (1823
De noodlottige slag van Konieh bragt M alt- en later)'')- rCrit0 sivedialogusdeliterarum
moed aan den rand des verderfs;de hulp van i
mprimislatinarum studiorectecolendo(1816)'',
Rusland schonk hem redding.Naauweljkswas - en pMiscellanea Latinitatis(1844en1852,
ditgevaar verdwenen, toen nieuwe onltlsten 2 dln)''.
in Albanië, Bosnië en Klein-Azië ontstonden
M ahon (P0rt),zieM inorea.
M ahonia Nutt.is de naam van een Planen hem in hetvolbrengen zjnervoornemens
belemmerden. Sleehts de opstand, welke in tengeslacht uit de familie der Berberideën.
Mei1834 in Palaestina tegenM ehemed-Alivan Hetonderscheidtzich dooreenG-bladigendoor
Egypte uitbarstte,bezieldedenSultan,dietel- 3 sebubben ondersteunden kelk door6bloemkenszjneplannen verjdeld zag)meteenige bladen zonder klieren en door eene 3- t0t
hoop.Hjwildegebruikmakenvandegelegen- g-zadigebes.Hetomvatheesters)diein Noordheid,om zichopzjndoodvjandtewreken,en Amerika en ill Napels groejen,metoneven
deed een leger van 80000 man oprukken naar gevinde bladeren,getandeblaadjesen fraaje
Syrië; toen echter kwamen de Europésche gele bloemen.Van de soorten,welke a1s BierMogendheden tusschen beiden en verhinderden planten gekweekt worden,noemen wj:M.
de uitbarsting van den oorlog.Temiddendier y'
t
ucïcllt
vidDec.metdigtebloemtrossen.
M ai (Angelo), een vermaard Italiaansch
woelingen zette M altmoed zjne hervormingen
door. Er werden w egen aangelegd, postkan- oudheid- en letterkundige,geboren den 7den
toren en quarantaine-stationsopgerigtenlegers Maart 1782 t'
e Schilpario in de provincie Ber-

in orde gebragt.Naar Europésche wjze zond gamo,leefdeaanvankeljk ambteloosalsJezuïet
hd
' gezanten naarde voornaamste Hoven.A1- op Venetiaansch grondgebied, maar werd in
lengs keerdedekalmte in zjneverschillende 1813 ambtenaar bj de Ambrosiaanszhe boeprovindën terug, en K oerdistan werd onder- kerj te Milaan,in 1819 custosbjdeVatiworpen. Ten tw eeden male, in April1837, caansche bibliotheek te Rome,daarna biblioondernam hj eene reis naar Roemelië en thecaris,in 1825apostolisch protonotaris,later
Boelgarje;hj moest echter in allerjl naar prefed der congregatie van den Index en in
Constantinopelterugkeeren, om eene zamen- 1838 cardinaal.Hj maakte zich beroemd door
zw ering tegen hem metgeweld te onderdruk- het uitgeven van een aantaloud-Romeinsehe

ken.Zjnehoofdgedachtewasintusschenwraak en Grieksche geschriften, die hj in palimop M eltemed-Al%. De aanm atiging van laatst- psesten (zie aldaar) Ontdekte en door scheigenoem de verschatte hem daartoe w eldraeene kundige middelen leesbaar maakte. D aartoe
g
ewenschte gelegenheid.Nadathjinhetvoor- behooren fragm enten der redevoeringen van
J
> r van 1839 een aanzienljk legeronderhet Cieero ppro Scauro, Tullio, Flacco'' en pIn
bevel van den seraskier H'
apwpaql'
a bj den Clodium et Curionem '', vooxts redevoeringen
as Frolfo, onderscheidene brieven
Taurus vereenigd had,deed hj Mehemed-Ali van Corneli'
in den ban en liet zjne troeyen over den der keizers M arcus #= e!1#en N cix,sVer%s,

Taurustrekken.Zjneondernemlngechterleed fragmenten van 8 redevoeringen van Qwùttus
schipbreuk in den slag van Nisib den 24sten

Jqnj1839.M akmoedevenwelwerdnietverwittigd van deze ontzettende nederlaag.Uitspattingen en regéringszorgen hadden zjne gezondheid ondermjnd, en hj overleed den
lsten Julj van datJaar.Bj alzjne wreedheid bezat hj eene grootemate van schranderheid en geestkracht.Hj gevoelde,datde
Turkscheheerschappj haren ondergangtegemoetBnelde,indienhj deEuropêsehebescha-

zlrdDl.
s Symmaeh'
us,fragmenten van Plald%s
uitde pvidularia'' eeneredevoeringvanIsaenn
en eene van Tltemistiws:- voorts eenige boeken derpRomeinsche oudheden''vanD'
lonysi%s
A'
txRcca.stuyesdi:teen pltinexarium Alexandri'',
een geschrift van J%bliws F'Wlerifxd, getiteld:
rRes gestae Alexandri''1 fragmenten van
Ensebi'
us en Pkilo en rchronie,
orum canonum

libriduo''van EnsebLgbs.Ditaliesleverde hj
uit de Ambrosiaansche boekerj. Te Rome
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z
ettehj z#narbeidvoort,en debelangrjkste geschriften vermelden wj: pDe leidshan
vruchthiervanwas:pDerepublica''van Ciero.

der verdwaalden'' eene wjsgeerige verde-

Daarenboven is men aan hem onderscheidene diging der Joodsche wet, - een handboek
verzamelingen van oude, n0g onbekende ge- der redeneerkunde,- een comm entaar op de
schriften verschuldiqd,zooals:rAuctoresclas- Mischna, - eene verklaring der 613 w etten
sicieVaticanicodiclbusediti(1828- 1838)''
,- van M ozes,- onderscheideneverhandelingen,
oscr
iytorqm veterum nova collectioeVaticani - een aantal geneeskundige geschriften,codiclbugedita(1825- 1838,10d1n)'',- pspe- en nM ischne Tora'', een uitstekend boek,

celegium Romanum (1839- 1844,10dln)'',en pNova patrum bibliotheca (1852- 1853,
dl1-6)''.Hj overleed te Albano bj Rome
den 9den September 1854.
M aidstone, de hoofdplaats van hetEn-

waarln hj eene uit 382 hoofdstukken bestaande stelselleer van hetTalmudisch Jodend0'm lrverde.
M aln (De)ofMoenns,debelangrjkstezjrivier van de Rjn op den regteroevervan

gelsche graalbchap Kent, ligtin een vrucht- deze en het verst oostwaarts t0t in llethart
baar oord, op den linker oever der Medway van Duitschland zich uitstrekkende,heeft 2
en aan de helling van een heuvel.Zjisdoor bronnen, de Witte en de Roode * c1.De
uitgestrekte hopvelden en bosschen omgeven, eerste ontspringt op hetFichtelgebergte aan
en bezit een goed voorkomen,wél-geplaveide de oosteljke helling van den Ochsenkopf,
en verlichte straten, een fraai marktplein, 900 Ned.el boven de oppervlakte derzee,en
vele aanzienljke gebouwen en omstreeks stroomt langs Kulmbach, en de tweede ter
25000 inwoners.Men vindtereenedergrootste hoogte van 500 Ned.elboven den zeespiegel
gevangenissen van Engeland, 10 kerken, in de Frankische Jura bj Lindenhart.en
waaronder zich de antieke, ruime Allerheili- stuwt hare wateren langsBaireuth.Beidevergenkerk bevindt,een merkwaardig geregtshof eenigen zic'
h bj het kasteel Steinhausen,
en eenaanzienljkstadhuis.Menheetervoorts een uur gaans beneden Kulmbach, t0t de
een krankzinnigengesticht, een schouwburg, eigenljke Main, die in hare westwaartsche
eene balzaal, onderscheidene scholen, een kronkeling bj Giiszbach deItz,benedenBam-

wjsgeeriggenootsc.
hap en eeneopenbareboekerj.De stad bevindtzich in eenbloejenden
toestand;zj is hetmiddelpuntvan den Engelschen hophandel, terwjl er tevens veel

berg de Regnitz en eenige andereriviertjes,
in Beneden-Franken deFrankischeSaale,bj
W ertheim de Tauber,bj Hanau deKinzigen
in hetvoormalighertogdom NassaubjHöchst

graan,hout en vruchten ter marktwordtge- de Nidda opneemt en , langs Schweinfurt,
bragt.DebevaarbareMedway en despoorweg W iirzburg,Aschalenburg en Frankfurtvloei-

lev
Meral
eymeonl
rujdes
tstek,en
demiddelenvanvrer
voer. Jend,bj Castel,tegenoverMainz,terhoogte
eigenljk M oseskzz-.
ï
zi-op van 80 Ned.elmeteenebreedtevanomstreeks
:el-t/bd+A en in het Arabisch Aboe Amran

400 schreden zich uitstortin deRjn.De afMoesaïis-ds#cllc,detelg van eena'
anzienljk stand van den m ond t0t aan de bron is 34
lsraëlietisch geslacht en geboren te Cordova geogr.rnjl,welkenzj metharebreedekronden 3osten Maart 1135, studeerde in de toen- kelingen t0t 66 geogr.mjluitbreidt,terwjl
malige wetenschap der Israëlieten en Arabie- haar stroomgebied eene oppervlakte heeftvan
ren en in de Grieksche wjsbegeerte,bepaal- 576 D geogr.mjl.Naharevereeniging met
deljk die van Aristôteles,woonde'delessen de Regnltz wordt de Main bevaarbaar,en
bj der Arabische wjsgeeren en legde zich door het luudwigskanaal heeft zj gemeent0e op de geneeskunde.D00r de vervolgingen
der Almohaden tegen de Joden in Andalusië

schap met de Donau.H are sterke kronkelingen verm inderen w e1is waar hetvervalvan

in 1148 in zjnestudiënbelemmer;ent0thet
verbergen van zjn geloof gedwongen,trok
hj eindeljk nog vöör 1160 met zjn vader
naar Fez, reisde vervolgens naar Jerusalem ,
waar htl zich in 1165 bevond, en vestigde

water, maar vertraçen 00k hetgoederenver-

voer. Daarenboven ls hare breede,maar ondiepe bedding niet gunstig voor de scheepvaart,zoodat deze in drooge zom ersw eleens
m oet gestaakt worden,- althans van boven
zich daarna te Fostat,tegenover Caïro.Hier aft0t OFenbach en Frankfurt.De stoomboottrad ht/in het huweljk en dreefhandelin vaart,op deze rivier in 1842 door eene maat-

edelgesteenten,maarwerd weldra ljfartsvan schapptjgeopend,islateropharenbovenloop

den Sultan van Egypte en opperhoofd der gestaakten bepaalde zich toen t0thetgedeelte

Igraëlietische gemeente.Zjne bekwaamheid
a1s arts en als wjsgeer,zjne geleerdheidj
zjn edel karakter, zjn schitterend vernuft en bovenal zl
jne geschriften maakten

tusschen W iirzburg en Mainz,terwjlzj in
den Jongsten tjd door hetspoorwegverkeer
overtollig is gewoxden. De oevers van de
Main zjn in het algemeen eenvormig.Hare

gtm.De nieuwe velden, welke hj betrad,
werden evenzoovele strjdperken voor wetenschap en orthodoxiet en reeds in de l3de
eeuw lazen Duitsche godgeleerdenzjne wer-

landsdouwen. Vooral in de om streken van
Bamberg en W iirzburg wintm en eene groote

hem beroemd in het Oosten en in het W cs- bedding, die,behalve in den bovenloop,een
ten,bj de Arabieren en de Israëlieten.Hj weg heeftgebaand door keuper?muschelkalk
overleed den 13den December 1204.A1s theo- en bonten zandsteen,is welis waar op somloog en als wetgeleerde heeft hj grooten m ige plaatsen gezoom d m et steile rotgw aninvloed gehad op de ontwikkeling van zjn den, doch over het geheel met vruchtbare

hoeveelheid graan,groenten ,00ft en wjn.-

D e uYainlinie, uit een staatkundig oogpunt

ken in eene Latjnschevertaling.Van zjne reeds vroeger aangewezen als de grens tus-

MAIN- MAINTENON.
N00rd- en Zuid-Duitschland,is door de politieke gebeurtenissen van 1866 a1s zoodanig
erkend. Haar uiteinde is door de sterke vesting M ainz gedekt.
M aina, het zuideljk gedeelte van het
schiereiland M oréa, is grootendeels bedekt
door het Maina-gebergte den alouden Tay-

319

een der Vereenigde Staten van
Noord-Amerika. Deze ligt in het lloordooste-

1jk gedeelteder Unietusschen 43en 47ON.
B. en grenst in het noorden aan Canadajin

het oosten aan Nieuw-Brunswjk,in hetzuiden aan de zee en in het westen aan New-

Hampshire. Hj telt Op 1416 g geogr.mj1
getus (Pentedactylon) - , in Kaap Matapan om streeks 628000 inwoners. Hler begint de
uitloopende. M en heeft er berggevaarten ter gordel der Noord-Amerikaansche m eren,z00hoogte van 1200 Ned. el, die slechts door dathetzesde gedeeltezjneroppervlaktemet
voetpaden toegankeljk zjn.Hetland wordt water is bedekt. De heuvelreeksen, t0t het
bew oond door de Mainoten, die,ten getale Acadisch gebergte behoorend,loopenvoortt0t
van omstreeks 40000,zicllvoornakomelingen aan dekust,en dezegeljktmetharebaajen,

der oude Spartanen houden.Ztjzjn krachtig
Van ligchaam , vrjheidlievendtwerkzaam en
gastvrj,maartevensroofzuchtigenonvel'
zoenljkevjandenvandeTurken.Mainavormtthans
QGriekscheexarchieën,t0tLaconiëbehoorentle.
M aine.Onder dezen naam vermelden wj:

fjorden en eilanden veelop die van Noorwegen.De grootstemerenzjn erdeMoosehead,
de Sebago, de Chefunkooa
k en de Umbagog,

en debelangrjkste rkvieren dePenobscot,60
geogr. mjl lang en t0tBangor bevaarbaar,
de Kennebec, 34 geogr. mj1lang en voor

Eene voormalige Fransche provincie, be- groote schepen t0t A ugusta, voor kleinere

grensd door Bretagne,Normandië,Anjou en vaarttligen t0t Hallowell bruikbaar,en deSt.

Vendômois en ongeveer de tegenwoordige Johns. Het klimaat, schoon des zomers zeer
twee departementen Sarthe en Mayenne om- w arm en des winterszeer koud,is ergezondy
vattend. Zj werd sedert 955 door erfeljke en de vruchtbaregrondlevertergraan engoede
graven geregeerd,vervielomstreeks hetmid- aardappelsen isvoor deveeteeltzeergeschikt.
den der lldeeeuw aan de hertogen van Nor- Dedigtebosschenvanhetbinnenlandgevenveel
- s#1 en in het begin der 12de eeuw aan hout,en ditbehoorterm etmarm erenkalk t0t
het Huis van ,4.
47*
0'
M en daarmede aan Enge- de belangrjkste handelsartikelen.Voortszjn
land. Nadat Pltllippns xd.fz-ç'?xyffxdhaar in 1204 er visscherjt scheepsbouw en hetvervaardiaandeEngelschenontrukthad,kwam zjdoor gen van wolleù stoFen gewigtige takken van

Lodewl
jk de Aàilùe(1246)aan diensbroeder
Karel,diehaaraanzjnenakomelingenachterliett in 1440 door Karel VII aanhetHuis
van 2j7't
).,- en in 1481,doorhetuitsterven
van d1t laatste,aan de kroon van Frankrjk.
Een onwettige zoon van Lodetvj;k XIV en

njverheid.Hetland isreedsvan spoorwegen

doorsneden.Hetw ordtbesttlurd dooreengouverneur en 7 raadsheeren.De Senaattelt er

31 en het Vertegenwoordigend Ligchaam 151
leden.Zj worden voorée
'n jaargekozea,en

kiezer is ieder burger,die den ouderdom van
madam e de M ontespan droeg den titelvan her- 21 Jaren bereikt heeft, de voorafkaande 3
tog nan .X'tzI e.
maanden in den Staat gevestigd was,geene
Maine,eenebevaarbareztlriviervandeLoire, aalsaoezen ontvangt en nietondervoogdj i:
op den z'
egteroevexvandezeenslechtsll
/sde gesteld. Maine zendt 5 vertegenwoordigers
geogr. m jl lang. Zj ontstaat uit eene ver- naar het Congrés.De zetel der regéring is
eeniging van de Mayenne - haar naam is Augusta aan de Kennebec,maar de grootste
vermoedeljk van deze afkomstiy - en de stad Portland aan de Cascobaaimetomstreeks
Sarthe en stort beneden Angers zlch uitinde 30000 inwoners.Deze is gelegen in een schilhoofdrivier. Het naar haar genoem de depar- derachtig oord, bezit eene ruim e haven en
tement Maine-Loire,yrootendeels bestaande veel handel en ligt aan den spoorweg,die

uit de voormalige provlnde Anjou,vormthet zich naar Canada uitstrekt.Hetonderwjs is
bisdom van Angers, heefteene uitgebreidheid

er tlitstekend: in 1874 waren er ruim 4000

van 1291/sde (
n geogr.mjl,isverdeeld in 5 scholcn met bjna 6000 onderwjzers.- A1arrondissementen en telt ruim 1/c millioen gemeen bekend is de naar dezen Staatgeinwoners.Hare hoofdstad is Angers.Zj wordt noem de M aine-wet,diehettappen vansterken
door de Loire en baretalrjke zjrivieren be- drank verbiedt.
M ainland,hetaanzienljkstederShetlandsproeid,bestaatgedeelteljkuitmetwjngaarden

bedekteheuvels,doehgrootendeelsuitgolvende eilanden, is bergachtig en heeft eene door
vlakten en heefteen gezond klimaat.Hoewel tal
rjkebaajen ingesnedenekust.Hetis131
4
00k dââr dorre heidevelden niet ontbreken, geogr.mj1lang en 2 t0t4 geogr.mj1breed
behoort het t0t de vrtlchtbaarste dopartem en- en telt omstreeks 20000 inw oners.De voorten van Frankrtjk en levert veel graan, naam stebergketenlooptervanhetnoordennaar
wjn,hennep,vlas,allerleisoortvan groen- hetzuiden,ism eerendeels metheide bedekt,
ten en uitmuntend ooft.Uitgestrekte weiden m aar heeft o0k goede w eideu en vruchtbare
begunstigen er de veeteelt,terwjlde bodem dalen. De kust is doorgaans m oerassig.T0t
er bouwsteen,steenkolen en leisteen oplevert. de voortbrengselen behooren runderenyschaMen vervaardigt er veel zeildoek,linnen en pen,zwjnen?kleinepaarden(Shetl
andponieb),
wollen stoFen;0ok vindt men er katoenspin- gevogelte,vlsch,leisteen,jzeren koper.De
nerjen en katoenweverjen,papierfabrieken, hoofdplaats is Lerwick.

lopjerjen enz.De handel wordt er doorde M aintenon (Francoise d'Aubignéj marriviervaarten door talrtjke spoorwegen onge- quise de), de minnares en vervolgensdoor
meen bevorderd.
een geheim huweljk de gemalin van Loà-
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w@ XJF,wasdetelg van een adelljk Pro- en overleed aldaarden 15den April1719.Hare
tegtantsch geslachten werd geborenden 27sten X'
M émoires (Amsterdam 1745, 6 dlnl''zjn

November 1635 in de gevangenis te Niort, vervaardigd door B eaw elle,en deze gaf deswaar haar vader als zwendelaarwasopgeslo- geljksharepLett
res(Amsterdam,1756,9dlnl''
ten.Toen zj 3Jaar 0ud was,vertrokzjmet ln het licht.Voorts verschenen n0g:pLettres
hare ouders naar Amerika en na den dood inédites de madame de Maintenon et de la

van haren vaderkeerde zj alselfjarigmeisje
met hare moedernaarFrankrjk terug.Daar
laatstgenoemte desgeljksstierf,kwam zj in
huis bj eene tanteyde Villettegenaamd,die
haar met hardvochtigheid behandelde en in
deProtestantschekerkleeropvoedde.Op16-Jarigen leeftjd kwam zj inkennismetdendich-

princesse desUrsins(1814 en 1826 4 dln)''.
M ainz.Onder dezennaam vermelden wj:
Het - Jdùi:#p- M ainz,welks bisschop de
eerstederdriegeesteljkeket
lrvorstenenrjkskanselier van Duitschland was. Het bisdom
besloeg bj den Vrede van Luneville eene 0ppervlakte van 150 L geogr.mj1enteldetoen

toestand,haarin de keusgat',ofzj vanhem

linker Oever van de Rjn en langsde Mainq

ter Rearron,die,getrofen door hare schoon- ruim 200000 inwoners. De landen van het
heid, hare geestigheid en haren hulpeloozen aartsbisdom lagen verstrooid op den regteren

eene s0m gelds om in een klooster te gaan inzonderheid behoorden daartoe Erfurt en het
0f Zpne
** hand wilde aannemen.HoewelSear- Eichsfeld.Bj genoemden Vrede echter(1801)
ros verlamd en misvormd was,kooszj het werd de stad Mainz met de landen op den
laatste en verkeerde nu in hetmidden van linkeroevervan de Rjn aan Frankrjk afgeden letterkundigen kring,die zich ten huize staan.De Keurvorst,die Erfurt aan Pruissen
des dichters vereenigde. Toen deze in 1660 moesttoewjzen,werd schadeloosgestelddoor
overleed,kwam zj in grooteongelegenheid, het vorstendom Regensburg en hetgraafschap

m= rbehield haren goeden naam,hoewelzj W etzlar,waarna hj zich te Regensburg ves-

voor de vertrouwde vriendin van Ninon de tigde en den titelaannam vanRjkskanselier.

l'& cI0:gehouden werd.Zj stpndop hetpunt
om als huisonderwjzeres naar Portugal te
gaan,toen zj doorbemiddeling vanmadame
& M ontespo een jaargeldvan hetH0fverkreeg.Vierjaarlaterwerd zj belastmetde
opvoeding der beide zonen, door madame
& Montespan aan Lodewnk XIV geschonken.

Het aartsbisdom , gesticht ten tjde van
Bonfaeius in 750j &verd een keurvorstend0m in 996. De merkwaardigste keurvorsten
waren Hrabanus Aclrl.
:(j'856)y Hatto T,
die er regeerde ten tjde van Lodewnk Aef

z00 goed over haar tevreden,dat hj haar
100000 livresschonk,waarvoorzjhetbuitengoed Maintenon aankocht,waarvan zj den
naam aannam .Door ongemeene schranderheid
wist zj de gunst desKoningsteverwerven
en hare weldoensteruitzjn hartteverdringen.Zj herschiep den trotschen,zinneljken

kleeden,Megfriedfs vermaarda1stegenstander

invloed op hem , dat hj in 1685 zjne toestemming gaf t0t een geheim huweljk met
haar.Hoewelzj betuigde,datzj zich buiten
allestaatszaken wildehouden,begonzjzich
daarin meer en meertemenren.In bondgenootschap met degeesteljkheld aan hetHof

selierKarlToo#t
)rvonDalberp,maarin1813
vervielen de landen van hetstlftaanPruissen.
Mainz (Moguntia of Moguntiacum), de

Kind en .toenraad 1, Hatto fT, naar men
wilde stichter van den M uizentoren en over-

In die betrekking leerde de Koning haarken- leden in 970, Willi
gis(f 1011),die van den
nen, en hare gemaakte gestrengheid en inge- Paus het voorregt erlangde van den Koning
togenheid maakten aanvankeljk op hem een van Duitschland te kroonen en opalleDuitsche
ongunstigen indruk.Niettemin wasLodewl
jk en Franschecondliënhetvoorzitterschaptebevan keizer Frederik 11yAlbreeht'tlcsBrandenllr.ç uit de dagen derHervorming,en Johann

TFJI@, van z
gcFzt
yzsùorzz(j-1673),diemetjver
de welvaartdes landsbevorderde,Mainzversterkte en verfraaide en Erfurt onderwierp.
De laatste keurvorst was KarlFrie#rïcFzvon

m onarch in een femelaar en kreeg zooveel ArJ
AJItf 1802).Op hem volgdea1srjkskan-

oude residentie der aartsbisschoppen en keurvorsten van M ainz,t0t 1866 eene Bondsvesting,isthanseenePruissischevesting entevens

ondersteundezj de vervolging derHuyenoten de hoofdstad derHessischeRjnprovincie.Zj

en bevorderde de opheëng van hetEdlctvan ligt in eene der fraaiste en vruchtbaarste
Nantes. Hare gunstelingen werden ministel
's oorden van Duitschland,op den linker oever

en generaalsofontvingen een hoogjaargeld. van de Rjn, bj den mondvan deMain en
De hovelingen en ambtenaren vernederden
zich t0tfemelarj,om de gunstdier magtige
vrouw te verwerven. Schoon door glans en

aan de helling van een heuvel.Eeneschipbrug

voorspoed omgeven, gevoelde zj zich diep
ongelukkig en z0u haren toestand gaarne verruild hebban met den vroegeren,toen zj in
bekrompenheid verkeerde. Het vielhaar nameljk nietmindermoejeljk den ouden,wreWligen, door rampen geschokten Koning op
te vroljken, dan den regtmatigen haat des
vnlks te verdragen. Toen Lodewj;k in 1715
overleed, begaf zj zich naar de abdj van
St.Cyr,welke op haarverlangen30Jarente

den linker Oever van de Main verbonden is
doormiddelvan eene spoorwegbrug terlengte
van 1029 Ned.el,met bogen,die eene spanning hebben van 130 Ned.elieder.Malnz is

terlengte van 740 schreden leidtoverdeRjn
naar het stadle Castel,terwjl de stad met

wegens de ligging der stad uit een krjgskundig oogpunt van groot belang, daar de
vervoerwegen,die uitFrankrjk naarhetbart
van D uitschland leiden,zich hier vereenigen.
H aarbezitveroorlooft steedstroepen van den

eenen oevervan de Rjn naarden anderen te

voren in een nonnenklooster veranderd w as, brengen, en zj kan binnen den kring van

3Q1
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hare buitenwerken een aanzienljk legerbe- gewigtige r01 vervulë.Een grootgedeeltevan
vatten.De vestingwerken zjn erin 3afdee- het Duitsche leger trok d00r die sh4 nMr
lingen gesplitst,nameljk die der stad Mainz Frankrjk.Daartoe was beneden Mainz eene
pe
brlu
zcohi
nd
jg
keover de riviergeslagen en een afnp den linlteroevervan deRjn enopdebe- s
neden haar gelegcne eilanden,- die van het
wegvoordekolonnesaangewezen.
sàdle Castel,- en die vandenlinkeroever In de eerste dagen van Augtlstusvegtigde de
van de Main. De stad zelve heeft behalve Koning van Pruissen zjn hoofdkwartierte
harewallen eene dubbelerjvanredetacheerde lfainz,en gedurende den oorlog Nverden de
forten.Genoemde walbestaat ult 14 bastions meeste gewonden derwaarts gevoerd,terwjl

met daartusschen gelegene raveljnen en uit
eene citadél. De grachten zjn droog,maar
kunnen door eene stuw gevuld worden.Naar
de zjdevan deRjn isdestaddo/reenmuur
omgeven.Men heeft er bomvrje magazjnen

en kazernen,een groothospitaalenz.
Mainz iseene deroudstestedenvanDuitschland en heeft een middeneeuwsch voorkomen.
De straten zjn er meestalnaauw en kromq
doch in den laatsten tjd iserdoorzamenwerking van het rjk,degemeenteen particulieren veelt0tverfraajing derstad gedaan,
zoodat er geheel nieuwe straten en wjken

alleinwonerszich bejverden om hulpteverschalen. 00k bevonden er zich velekrjgsgevangenen,wieraantalweleens:8000beliep.
Toen ten gevolge van het Verdrag van Ver-

sailles (15 Novembor 1871)00k hetgedeelte

van hetgroothertogdom Hessen,hetwelk ten
zuiden van de Main zich bevond, aan Pruis-

sen Tvas toegekend, 'ierd Alainz eenerjksvesting en mettene divisie infanterie bezet,
versterkt met mineurs, artillerie en 2 escadronsdragonderg.
Men heeft te Mainz eene stoombootmu t-

schappj,eneen aanzienljken handelinhout,
verrezen. Van de 27 openbare pleinen zjn graan en wjn.Me**n telt er omstreeks 150
het Gutenbergsplein met het standbeeld van handelshuizen in W pn,onderscheidene fabrieA tenberg en de paradeplaats de fraaiste.op ken van moussérenden rjnwjn, - voorts
het Schillersplein verheftzich sedert 1862 het glasblazerjenjhoedenfabrieken!zeepziederjen,
bronzen standbeeld van Sehiller.onder dee1f tabakskerverjen, azjnmakerjen, fabrieken
kerken onderscheiden zich de Ignatiuskerk van wapens, natuurkundige inatrumenten en
met fraai
l
-e schilderjen on de Domkerk met Bcheikundige praeparaten, bierbrouwerjen,
een hoogen toren, 6 kleinere torens,14 a1- loojerjen,meubelmakerjen enz.
Omtrentdegeschiedenis derstad vermelden
taren en 20 zjkapellen.Laatstgenoemdeheeft
echter b*
P* de belegering van 1793 veelgele- wj hetvolgende:In hetJaar 13 vöör Chr.
% er het kasteelMoguntiacum ,
den; van hare aloude schatten en van hare stichtte Drusn.
merkwaardige boekerj ianietsbehouden ge- en in denabjheiddaarvan ontstondeenestad,
bleven. Tot de m erkwaardigste openbare ge- dic zich echter in den tjd derRomeix n nog
bouwenbehooren:hetvoormaligKeurvorsteljk niet uitstrekte t0taan derivier.Zj werd in

kasteel,in 1844hersteld,enhetHuisderDuit- 406 door de W andalen verw oest en lag 2
sche Orde, met hetgroote tuigbuis er naast. eeuwen in puin totdat de Frankische kpning
T0tdeoverbljfselen uithetRomeinsche tjd- Dayobert haar in 612 weder deed veajzen!
perk behooren de Eichelstein op een bastion en wé1 t0t aan de Rjn.Een hoogen bloel
der Citadél,naar men wileen monumentvan verwierfzj doorBonifacLws,diehaart0tzetel
Drwsu.
g, 69 pjlers eener voormalije water- van een aartsbisschop verhief, en door Kcel
leiding en 18 pjlerseenerbrug btlhetdorp de Groofe,die haar nieuwe gebouwen en 0nZahlbach.Men heeftervoorts eengymnasium derseheidene voorregten schonk.Inhetmidden

in ylaats van deuniversiteit,welkein 1477 der 13deeeuw ston; zj aan het hoofd van

gestlcht en in 1798 opgeheven werd,een se- den stedenbond der Rjngewesten, en door
minarium voor priesters,eenereaalschool,en A tenberqwerdzjdewiegderboekdrukkunst.

ill het Keurvorsteljk slot eene uitgebreide Na den strjd tusschen den ket
lrvorstDietkr
boekerj,benevens onderscheidene kunstver- 1l
os Isenb-g en zjn mededinger Adov rls
zamelingen. De stad is de zetelvan het pro- Nassaw werd Mainz door keizer M # ilLmn
vinciaal bestuur, van een bisschop en van ingeljfd in hetaartsstift(1486).In den Dereenigeregtbanken.ZjteltmetZahlbach,maar tiglarigen Oorlog werd zj in 1631doorden
zonder bezetting, bjna 48000 inwonersjvan Koning van Zweden, in 1635 d00r de Keiwelke nagenoeg 40000 tot de R.Katholieke zerl
jke troegen en in 1644doordeFranschen
Kerk behooren.Napollon I deed ereene vrj- veroverd.Zp werd door laatstgenoemden bj
haven bouwen,en in denJongsten tjd werd den Vrede van Miinster ontrulmd, doch in
boven de stad eene winterhaven aangelegd. 1688 nogmaals ingenoman;zj moeaten haar
Onderscheidene spoorwegen,die zich teMainz echter het volgende Jaar overgeven aan de
vereenigenjbevorderen er hethandelsverkeer. Saksersen Bejertm.Den 14den Octûber1792
Er bestaat een groot aantal genootschappen kwam de stad doorverraad en lafhartigheid
van verschillenden aard, zooals voor kunst in handen van generaal Custine,maar werd
en wetenschap,3 casino's voorweldadigheid, den 22sten Julj 1793 doordePruissen onder
voor muziek enz.Men heefterin denlaatsten Kalekreuth heroverd.HetvolgendeJaarwerd

ttjd de vestingwerken,welkevooralin 1870 zj doordeFranschen opnieuw berend,doch
aanmerkeljk verbeterd ziin,meernaarbuiten in 1795 door den Oostenrjkschen veldmaargebragt,waardoor eene grooteruimtegewon- schalk Cl
erfayt ontzet.Door den Vredevan
nen werd v00r de toenemende bevolking. Luneville (1801)vielzj tendeelaanFrankVooralin laatstgemeld JaarheeftMainzeene rjk,maar hetCongrèsteW eenen kende haar
X.

21

322

MAINz-Miis.

t0e aan den groothertog van Hessen ondœ

Aan het hoofd der expeditie stond Jaeob Ie

voorwaarde,datzj eeneDaitsche Bondsves- Maire,terwjlWillem &rs:I1z.Rehouten t0t
ting bleef. ln 1848 kwam de bevolking in
opstand en leverde bloedige straatgevechten
aan de Pruissische bezetting,zoodat de stad

schipper werd benoemd.Hiermede was men
in 1610 gereed;doch er moestn0goctrooivan
de Staten-Generaal worden verleend,zoodat

in staatvan beler werd verklaard.Datzjin.
1866 eene Pruisslsche vesting werd,hebben
wj reeds vermeld.Na de stlchting van het
DuitscheKeizerrjk isztiechterineeneRjksvesting herschapen.
M alre ofburgemeesterisin Frankrjk de

de schepeneerstden 25stenMeien3Junj1615

van Tessel in zee staken.Den llden Deeember bereikte men het Koningseiland, waar
e'én der schepen verbrandde, terwjl de be-

manning behouden bleef.Den 25stenJanuarj
1616ontdektenzj deStraat,dienaarleXJA

eerste ambtenaar der gemeente. Het woord

genoemd werd, benevens de Kaap, welke

sluit der Nationale Yergadering van 1789door
de ingezetenen der getaeente gekozen,doch
volgensde constitutie van 1799 door de regéring benoemd. Deze regeling is 00k nu n0g
Van kracht.De mairesinFrankrjkontvangen
hunne aanstelling van den Presidentder Republiek ofvoor kleine gemeenten van depre-

daarna werd d00r den gouverneur-generaal
Lanrens Reael en den raad het schip en goed
Va11 le Jfcir: verbeurd verklaard ten behoeve
der oost-lndische Compagnie, omdat geene
schepen dan in dienst dezer Compagnie die
wateren mogten bevaren.Vruchtelooswas het
verzet van le M aire. Men gafhem ten ant-

m eester vervangen.

1616 huiswaarts zeilde. Le A lir: kwam op

schjnt aan het Duitsche Maier ontleend te thans n0g den naam draagtvan Kaap H oorn.
vervolgden hunnen togt,zoodatzj den
zjn,hetwelk onretwjfeldvan hetLatjnsche Zj
9sten Odober ter reede van Jacatra,thans
major afkomstig 1s.Reedsvroegbestonden in 2
Frankrjk maires.Zj werdenvolgenseen be. Batavia,hetanker lieten vallen.Twee dagen

fecten.Gedurende deinljving van Nederland woord,dathjin Hollandregtk0nvorderen,
ndien hj meendeverongeljkttewezen.Daarin het Fransche Keizerrjk droegen 00k bj i
0ns de eersteambtenaren der gemeenten den na werd alhetvolk overgebragt op de vloot
titel van maire,later door dien van burge- van Joris&
$>i!5:r#e>,dieden 15denDecember
t schip rAmsterdam'', doch overleed reedg
M aire (Le).Onderdezen naam vermelden he
@*
den 22sten of den 3lsten December daaraanWp:
Jean J: Maire, bjgenaamd de.#d;#e#,een volgende.Van zjn togt iseenebeschrjving
verdiensteljkZuid-Nederlandschletterkundige. in hetlichtverschenen onderden titel:pspieGeboren teBelgium (Bavay in Henegouwen) ghel der Australie-navigatie door den wjd
over
genstze
e ehel
overdt
deJac
twee
ob
in 1473,werd hjclercdes:nancesbjPierre versaaerden en cloeckmoedi
ident ende
& Bo- bon, daarna secretaris bj Lol
i.
% de le Maire,pres
Zxzd-ùpe .g en eindeljk bibliothecaris bj schepen de Eendragt en Hoorn,uitghevaren
M-yaretha rJ4 Oostenrl
jk.In 1506 en 1508 den 14den Junj 1615 (1622)'',een werk,hetreisde hj in Italië, en na zjn terugkeer welk vermoedeljk door Caspar Wcrlel: in
schreef hj:plllustration des Gaules'',waarin hetLatjn isovergezet.naam van een planM airia Nees ls de
hj zich rllistoriographedeMadameAnnedeux
e af
Zadeamge
ylingstd
el
edbl
r As
oemi
ter
ge
eën.
n
fois Royne deFrance''noemt.Daaruitbljkt, tengeslacht uit dder
dat hj bekend was met deGrieksche,La- Van de fam ilie
een gestraald
tgnsche,Fransche en Italiaansche talen,ter- H et Onderscheidt zich dooreeni
ns uitgewjlhj tevensuitmuntte als dichter.W aar- bloemhoofdje,een naakten, eengzi
uit eenige
schjnljk leefde hj n0g in 1520,doch zjn holden vruchtbodem , door
sterflaar is onbekend.Van zjne geschriften rjen schier dakpanvormig gelegene schubben
noemen wj nog:pLetempled'honneuretde gevormden kelk endoorplatte,zaâmgedrukte,
de zaden.Het om vatkruiden en halfvertu (1503)'7- pconcordedesdeux langai- geveder
ges,le Toscan ou le Florentin etle François heesters, die aan de Kaap de Goede H00p
(1511)'',- pLalégendedesVénitiens(1509)'' groejen.De meest bekende soort isM .cre- pLe triomphe del'
amantvert(1535)'',- nata.& d:meteenéénbloemigensteelen groote,
Le sauf-conduict du Souldain aux François fraaje bloemen met roode straalbloemen en
pourfzéquenteren laTerreSainde(1511)'',- eeneqeleschjf.
M als (Zea Z.
) is de naam van een éénTraicté de la diFérence des schismes etdes

-amilie dergrassen.De
conciles en l'église'',- rLes illustrations de huizig geslacht uitde '

les zjn parig en gesteeld,de
la France et des Gaules(1549)'',- pvingt manneljke aart
quatre couplets dela valitudeetconvalescence aart
jes z-bloemig en debloempjeszittend.De
de la Royne très-chrestienne(1512)'',- en kafblaadjeszjn ongenaald,en demeeldraden,
doorgaans3in getal,tusschenafgeknotteschubonderscheidene handschriften.
Jacob leJ.
fird,eenuitstekendNederlandsch Jesgeplaatst.Devrouweljkebloemonstaanin
langwerpigerjen opeenevleezigesyil.Zjbeontdekkingsreiziger.Hj wasdezoonvan een vat
tendoorgaans2Ongesteeldebloem ples,w aarwelgesteld Amsterdamsch koopman en werd
geboren in 1585. Zjn vader kwam op het onderéén,datnietvolkomen ontwikkeld is.De
denkbeeld,datw eleenenieuw edoorvaartz0u kafblaadleszjnbol,vliezigen ongenerfd.Het
htbeginselis onbehaard,destam perdraadte vinden zjn naar de Zuidzee, deelde het vruc
rmigenvanbovenbehaard.D evruchtisb01-of
medeaan eenigeaanzienljke ingezetenen van vo
Hoornj en w eldra was eene expeditie gereed niervormig,verschillendvan vorm ,en aan den
v&n twee schepen:pDeEendragt''en pH00rn''. voetd00rkafblaadlesen klepjes10somgeven

MAIS.
De T-ksel
te Wdff (Zea Mays L.4iseen

323

Demaïsis eenehoogstnuttigeplant,hoewel

éônjarig gewas,datwe1eens 5 Ned.el hoog mendaarop eerstindenlaatstentjdinEuropa
wordt,heeft een dikken,metmerg gevulden de aandachtgevestigd heeft.Hetis gebleken,
ytengel,en zjnebladeren bereiken nagenoeg datgeene grassoortoponzebreedteindenstendelengte van 1 Ned.e1.Zj zjn golvendaan gel;zooveelsuikerbevat,zûoda,
tztjalsvoedsel
den rand, lichtgroen t0t vnil paars-rood en voor rundvee allezins aanbeveling verdient.
aan de benedenzjde eenigzins behaard.De VoortsgebruiktmeninOostenrjkeenegronte
vrouweljke bloempakjeszjn in eene scheede hoeveelheid maïsstroo in de papierfabrieken.
gehuld, waaruit de lange stjlen a1s een Van de stengels kookt men in Amerika eene
haarbos te voorschjn komen.De vruchten soortvan stroop,waarait00keen sterkedrank
zjn geel, bruin, zwart of wit. Van deze wordtbereid.Demaïskorrels,inyroenenstaat
plantheeftmen talrjkeverscheidenheden.Zj aan de kûlven zittende,worden m dewarme
behoort vooral te huis in Amerika.Bj de landen gekookt,en inrjpenstaatgeroostgeontdekking van ditwerelddeelwerd zjaldaar geten. Een afkooksel van de Jonge kolven
algemeen verbouwd, geljk n0g heden ten met de korrels bezigtm0n tegen hetI
gra'
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DemaïsLzea VtI##).

dage.In de graven der Inea'senin deoudste
catacosaben van Peru vindtmen maïskolven.
In Mexico had men zelfs eene godin,wier
naam in verband stond metdien van ditge-

veel. Voorts zjn de korrels,gekneusd en

met warm water vermengd, uitmuntend t0t
het vetmaken van vee. In Amerika mest

men daarmederunderen,zwjnen,ganzen en
was,terwtllmen haardeeerstelingenvanden hoenders, en men geeftze desgeljks aan de
maïs-oogst ten oFer bragt, en te Cusco be- paarden,evenalsbj 0nsdehaver.O0k voor

reidden de zonnemaagden maïsbrood ten be- de menschen wordt van maïsmeel menige
hoeve der oFeranden.Intusschen hebben an- meelkost toebereid, zooals de polenta der
deren beweerd,dat de mah's afkomstig is uit Italianen en vele puddingsder Engelschen en
het Oosten,weshalve zj bj 0ns den naam Amerikanen. ln voedzaamheid staatde maïs
van Turksche weitontvangen heeft,voorze- boven de tarwe; doch het meel heeft een
ker ten onregte. O0k is het gebleken,dat onaangenam en geur, teweeggebragtdoor een
dit gewas onbekend is in China. In Japan vocht in de korrels,datna de verbrekingder
schjnt hetuit Amerika te ziln aangespoeld. bekleedsels een oxyde vorm t? waardoor de
21*
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zoete eigenschappen van hetmeelverdwjnen. in krjgsdienst,w3sbj JemappesreedBkapiDurom vond hetin Ierland tjdensdenhon- tein,werd in 1794bj Fleuruszwaargewond
ge
rsnood van 1846geenaftrek,totdatStaford en streed in 1795 en 1796 in het Maas- en
m Amerika de oorzaak ontdekte en wegnam Sambre-leger.D00rJourdant0tbataljonschef
door het meelover warme cylinders te doen benoemd, diende hj voortsonderBernadotte

gljden. Na dien tjd werden jaarljks meer en daarnain ltalië,waarhj zich t0taanden
dan 14 millioen bushels uit de Vereenigde Vrede van Campo-Formio gunstig onderStaten in Engelandingevoerd.Brownen Polson scheidde.In 1799 wert
lhj adjudant-generaal
hebben te Londen eene fabriek Opgerigtvan van den minister van O0r10g Beenadotte.ln
;Jn maïsmeel, van kleefstof ontdaan. Fjn het volgende Jaar streed hj in de Nederlanmaïsmeel komt als maîzena in den handel. den,alwaarhj wederom zwaargewondwerd,
Veel maïs wordtvoortsin deVereenigde Staten gebruikt als mout t0t hetbereiden van
sterken drank. Maïs bevat volgens dr.GnnxG.g 140/
0water!120/0kleefstof)8O/ovet,en

en verkreeg na den Vrede van Amienshet
opperbevel in hetdepartementTanaro.Toen
Betnadotte in 1805 Hannover bezette,verge-

en bloemkolven vervaardigt men velerlei
vlechtwerk ;00k worden metde bladeren matrassen gevuld. In schier alle werelddeelen
voedt zich thans een groot gedeelte der bevolking met maïsmeel.De maïs wilop elken

B lûeh'er t0t aan Liibeck en werd gouverneur
van deze stad, doch reeds in 1807 chef van

zelde hj dezen en streed metroem in den
660/0zetmeel.W1lmen erbroodvanbakkenj slag van Austerlitz. Gedurende den Pruissidan moet men er eene zekere hoeveelheid schen veldtogt van 1806 was hj brigaderogge of tarwe bjvoegen.Van debladeren generaal, nam deel aan de vervolging van
den generalen stafbj zjn armeekorps.Onder
het bevel van den maarschalk Pidor streed

hj in 1808 in Spanje,droeg nietweinig bj
grond we1groejenjmaar zj geeftdevoor- totde overwinning bj Espinosa,maarmoest
keur aan een losqen,diep omgegraven,eenig- uit het belegeringskorps vO'ôr Madrid wegens

zins vochtigen bodem. Zj put dien echter zware wonden naarFrankrjk terugkeeren.In
zeer Bterk uit, en zonder sterke bemesting 1809 washj metlernadottein Nederland.In
kan zj eerstnaveloop van 5tot7Jarenop den Russischen veldtogt zag hj zich bevordezelfde plek goede vruchten voortbrengen. derd t0t divisie-generaal, em nadat Oudinot
De zaaikorrelsmoeten metzorggekozenwor- gewond was)voerdehjbeveloverhettweede
den, en daarzj zeergevoelig isv00rvorst) arsaeekorps, &vaarmede hj den aftogt dekte
mag uaen ze niet vroeg in den grond leggen. deroverbljfselenvanhetlegeroverdeW eichZoodra deplanten 1/:Ned.elh00qzjn,wor- sel. In den veldtogt van 1813 stondhj bj
den zj aangeaard.Nadat hetstulfmeelzich het 5de armeekorps onder Lawriston, en in
behoorljk verspreid heeft,kan men deman- den slag bj Leipzigwerdhjnogmaalszwaar
neljke bloemen afsnjden en aan hetvee t0t gewond.Den zzsten December1813 benoemde

voedsel voorzetten,en zoodra de omhullende Napoleon hem t0tgraafen t0tgpperbevelhebbladeren dermaïskolven vœdorren,beschouwt ber van hetnoorderleger,datBelgiöenVlaanm en deze

a1B rtjp. Men breekt ze met de
hand afen laat ze droogen,Tvaarna zein de
s
chuur
Fr
ankrjk
Yiorden gebragt. In het zuiden Van
zaaitm en de maïsden 15denJulj,
en men kan reeds in het begin van Septem-

deren moest verdedigen.Daarbj ontwikkelde
M alson eene ongemeene krjgskundige bekwaamheid;doorde vjandeljke overmagt t0t
de Scheldeljn teruggedrongen,trok hj zjne
troepen te Brusselbjeen en sloeg generaal
ber oogsten. Het maïsmeel bljft nietlanger Tltieleman bj Kortrjk op den dag,waarop
goed dan een Jaar,W j geven hierbj deaf- Parjs zich overgaf.Toen hj vernam ,datde
beelding eener maïsplant, nameljk in a een Keizer afstand had gedaan van het bewind,
stengelopl/sdet0tl
/jadedernatuurljkegrootte, sloot hj een wapenstilstand en onderwierp
in : een manneljk bloempakje in natuurljke zich aan Lodeml
jk X FTTT,diehem t0tpair
grootte,in c een onthuld vrouweljk bloem- en in Maart 1815 tot.gouverneur derhoofdpa
e
eni
klgeeop
zeel
r
/sdJeondge
er natuurljke grootte,in d stadbenoemde.BjdenterugkeervanNapoleon
vrouweljke bloemen op snelde hj naar Gent, en de Koning verhief

viervoudige grootte,ineeen onthuldenvrucht- hem na de tweede Restauratie totgouverneur

ko
lf op 1/4deder natuurljke groûtte,en inj' der eerste militaire divisie.Daar hj alslid
eene doorgesnedene vruchtop dubbelegrootte.
Yan de verscheidenheden der maïs noemen

wj:Z.amerioans,zwaarvan korrelenbjna
5 Ned. el hoog,bj 0ns zelden t0trjpheid

komend,- Z.alba,in hetzuidenvanFrank-

rjk te vinden en 21/c Ned.elhoog,- en
Z. t)lI.g>1,omst
reeks 11/c Ned.elhoog en
in ons Vaderland zeer goed te verbouwen.De

van den krjgsraad,dieovermaarschalk Ney
vonnis z0u spreken, zich onbevoegd verklaarde,viel hj in ongenadeen wer; overgeplaatst naar de 8stemilitaire divisie.Niettemin werd hj in 1817 markiesen in 1828
opperbevelhebbervan de expeditienaarMoréa.
Den 14den Augustus scheepte hj te Toulon
zich in met 14000 manylandde op hetschiereiland en dwong fbraltimpafa dooreeneconventie van 7 Septrmberop overzeetever-

watermaïs (M. de1 agua) derSpanjaardenis
eene geheele andere plant,nameljk de vertrekken,waarna hp Navarlno,M odon,K oron
maardr V'
gctoria re.
ç1
'
c.
M azson (NicolasJoseph,markies),maar- en Patras innam en Moréa in staat van verschalk van Frankrdk,geboren teEpinay bj dediging zoehtte brengen.Nadat hj van zjn

St. Denis den 19den December 1771 a1s Koning den maarschalksstaf ontvanjen hady
zoon van een armen dagloonerytra; in 1792 keerde hj in Mei1829naarFrankrgk terug.
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A1s een *
g*verjg voorstanderderconstitutionéle een groot deel is ingenomen door de loreWen
regten verklaarde hj zich in derevolutie van (ziealdaar).
1830 voor het Huis van Orleans,ontvingden
M aja,zinsbedrog ofbegooeheling,isin de
lastom KarelX naar Cherbourg te vergezel- latere Indisehe fabelleer de naam eenervrou-

l
en, en bekleedde qedurende eenige weken weljke godhcid,dietegeljkmetdenSchepper
de betrekking van mlnistorvanBuitenlandsche der wereld optreedt.DeSchepper aanschouwt
Zaken. Daarna vertrok hj a1s gezant naar in haar zjn spiegelbeeld; door diebeschouW eenen en in 1833 naar Petersburg. was wing verdrjfthj deduisternis,en de liefde

van 1835 t0t 1836ministervan O0rl0g,leidde wordt in hem eene voortbrengende kracht.
daarna een ambteloos leven en overleed den In de pantheïstische schoolderVedantawordt

alles,waaraan dezinneljkemenscheenwer13denFebruarj 1840.
M aistre (Joseph,graaf de),een geestig keljk bestaan toekent,als een droombeld
voorstander van denabsolutistischenrege'rings- der godheid beschouwd, zoodat de geheele
vorm ,geboren te Chambéq den lsten April wereldinhareuitwendigeverschjnselenniets
1754, werd in 1787 senatorln Piémont,doch
verliet Savoyes toen het ill 1792 door de
Franschen veroverd Averd.I
àatervol
gde hj
zjn Koning naar Sardinië en werd ln 1803
gezant te Petersburg. W egens zjn bondgenootschap met de Jezuïeten moesthj diebetrekking laten varen, waarna hj 1id werd

anders is dan eene zinsbegoocheling. - In
de Grieksche en Romeinsche mythologie is

Majadeoudstedochtervan AtlasenPleLone.
Zj schonk aan Zeus(Jupiter)den bekenden
Hermes (Mereurius), en was tevens de 0pvoedster van Areas, de zoon van Ze'
as en
Callisto.- Bj de Romeinen was Maja of
van het KabinetteTurjn en den 26stenFe- Majestadedoehtervan Taw-'
asendegemalin
aleawus.Men hield haar voor dezelfde
bruarj 1821 overleed.Van zjne geschriften van V'
gferen OFerdehaar
vermelden wj:pconsidérationssurlaFrance als de Aarde ofM ayna A '
(1799)'',- yEssaisuJleprincipeg'
énérateur telkenjare gen dragtig zwjn.
de8 constitutlons politlques (1810)''
,- pDu
M ajestelt (Hoogheid) beteekende in het
pape (1820,2 d1n)'',- ptzessoiréesdeSaint republikeinsche Rome de hoogste magt,naPétersbotlrg Ou entrétiens sur le gouverne- meljk diedesvolks,en dezemagtging vermenttemporeldelaprovidence(1822,2dln)'', volgensmetdennaam majesteltop deKeizers
/
e'glise Gallicane(1821)'',- enoExa- Over,waarna die titelt0tonze dayen t0e in
rDe 1
men critiquedelaphilosophiedeBacon(1831, hetbezit bleefvan Keizers en Konmgem.Ge2 d1n)''.Na zjn dood verschenen nog:pluet- volgen dierpersoonljkemagten waardigheid
tres et opuscules inédits (1851, 2 dln)'', zjn de mqjesteitsreqten,nameljk deonsokend-

en pcorrespondence diplomatique (1860, ltz.e,%ei# en lteili-qlteid van den monarch.V01-

2 dln)''.
gens de eersteishj onverantwoordeljk voor
Zjn Jongere broeder Xavier de Afzi,
sfr:, regéringsdaden en niet onderworpen aan den

geboren te Chambéry in 1763 en generaal- straf
reyter,- volgensde hatsteworden de
majoor in Russische dienst,tradeerstin de zoodanlgen zwaar gestraft,die zich aan hem
gelederen van het Sardinische leger, volgde vergrjpen (zie onderM yksteltsseltennisq.
na den veldtogt van 1799 den veldheer SoeM a/esteitsschennls iseenmisdrjf,bjde
*G?010 naar Rusland,kwam na den dood van Rgmelnen reeds bekend onder den naam van
dezen bj het Russischeleger entoefde,na- crimen majestatis;oorspronkeljk beston;hd
dathj in 1817 ztjn ontslag genomenhad,bj in eene krenking van de Romeinschevolks-

afwisseling in Frankrjk en te Petersburg.
Algemeen bekend is zjn bj herhaling uitgegeven geschrift:pvoyage autourde ma chambre (1794)''.Voortsvermelden wj van hem:
DLe lépreux de la eité d'Aoste (1811)'',DPrascovie ou la Jeune Sibérienne'',- ,ïEx-

majesteit door de magistratuur; later werd

en rlaesprisonniersdu Cauease''.Hjoverleed
te Petrrsburg den 12denJunj 1852.
M altresse noemtmen in Frankrjk een
meisle, dat met een man een minnehandel
aanknoopt zonder dat er sprake kan zt
in van
een huweljk.Men had erreedsin dedagen

breid t0t de meest onschuldige handelingen,
waarin hetwantrouwend hoofd van denStaat

pedition nocturne autour de m a chambre ,-

der oudheid,voortsin diedermiddeneetlwen

het een aanval op de w aardigheid van den

Staat,die vertegenwoordigd was in denmagi-

straat,den Imperator.Bj onderseheidenewet-

ten werdhetmisdrjfgereyeld.Onderhetdespotismusvan de latereK elzerswerdhetbegrip
op eene verbazende wjze verruimd en uitgeslechtsmeteenigemogeljkheid eenebeleedigingvanzt
jn persoonofvanzjnewaardigheid
k0n zien. In de wetgeving der oud-D uitsche

Keizes vindt men hetze.
lfde misdrjfterug:
hetEGictum vankeizerHendrikFJA 1313,be-

aan de kleine Italiaanschehoven,terwjlzj vateenevollediyeregeling vanditOnderwerp.
met Lodewî
jk XIV den Fransohen troon be- 0nstegenwoordlg Strafwetboek kent0ok het
klommen en er Ongeveer eene eeuw langhaar misdrjfrcrime delèsemajesté'' enzjnebeschier Onbeperktgezag handhaafden.Hetvoor- palingen kenschetsen opkarakteristiekewjze
beeld van den Koning werd door de aanzien- het Napoleontisch staatsbegrip en de opvatljken gevolgd. De Groote Omwenteling be- ting van den grooten Keizer omtrentdeplaats
dolfdeverfoejeli
jkemaitressen-regêringonder van zjn persoon in den Staat.De aanslag
hare w ateren. Inmiddels bleefde maitressen- (at
tentat) of zamenspanning (complot)tegen
stand 00k later ten behoeve van vele vermo- het leven of den persoon des Keizersis misgende lieden bestaan:maar zj droegen nu daat
l van rgekwetste majesteit.''Deze misden naam van maint%nles, wier plaats voor tlaa; wordt als zvadermoord'' gestraft en
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brengt bovendien de verbeurdverklaring van' tooneel.Reedsop l6-larigen leeftjd wer; hj
goederen met zich.De straf op vadermoord medelid van het tooneelgezelschap van t)x

in den Codewas de doodstrafonder bjzon. Densen en in 1790 trad hj te Amsterdam op
dere plegtige voorbereidende maatregelen,
&vaaronder behoorde hetafkappen van deregterhand.De wet van 29 Juni1854Stbl.NO100
schafte bj 0ns deze gequalifceerde strafaf.
Verbeurdverklahng van alle goederen werd
reeds verboden door het Decreet van den
Souvereinen vorst van 11 December 1813,
welk verbod in de latere Grondwet werd
herhaald. De aanslag 5attentat'') zegt de
Strafwethier terplaatse, bestaat, zoodra er
eene daad gepleegd is of begonnen is gepleegd te worden, om t0t hetuitvoeren van
de misdaad te geraken, hoewel de misdaad
zelve nietisvoleindigdgeworden.Deverstverwjderde voorbereidende handeling wordtdus

in de r01 van Ramses in hettreurspel rZe1-

mire''. Na dien tjd speelde hj in onderscheidene groote steden en verbond zich in

1794 metzjneechtgenoote aan den Amsterdamschen schouwburg. In 1810 aanvaardde

hj met Andries Szlpek en W attier Zidddli:
het bestuur van dien schouwburg en bleefin

diebetrekkingwerkzaam t0t1820.Hjmuntte
vooral uitin hetblj-?tooneel-en zangapel.
Uitstekend vervulde hd de r01van den abt
de l'Eple ill hd stuk van dien naam ,
voorts dien van Stern in pDe speler'',dien
van Orgon in den pTartuûb'' van M olorej
dien van Izlzimon in pHetZwitsersch huisge
zin''
,dien van Galott%in hetmeesterstuk van

Lessing, dien van den opperlager Well6nb6rg
in pDe Jagers''van Imand, en vooraldien
van Gozewyn in den pGysbrechtvan Aemstel''
van Vondel.Den 22stenFebruarj 1822 bj de
hetbegrip rcomplot.''Zamenspanningof,,c0m- vertooning van:rZj iskrankzinnig'
'werdhj

als het voleindigd misdrjfzelfgestraft:het
oogenblik van volledige strafbaarheid wordt
zoover mogeljk vooruitgeschoven.Nog verder gaat de wetgever ln zjnebepaling van

plot''heefthaarbestaan,zoodratwee0fmeer op hettooneel ongesteld;m evrouw E ngelman
personen eene afspraak gemaakt hebben t0t leidde hem weg, en weinige oogenblikken
een gattentatj''schoon er van uitvoering n0g daarnAoverleedhj.

geen spooris.Hj,die '
tFaagteen voorslag

M alolica,zieAardewerk.

te doen t0teen pcomplot'',ten einde t0t het
M aloor is de naam van een militairen
volvoçren van een rattentat''te geraken,be- rang,welke op dien vankapitein ofritmeester
loopt alleen daarvoor de straf van tuchthuis volgt. Die rang,de onderste trap van hoofdVan 5- 10 Jaren.Methetmisdrjfvancri
me oëcier, is in de 16deeeuw ontstaan en wél

de lèse majesté worden geljkgesteld,hpe- in Spanje,waar debezittervan dezen rang
we1 minder geptreng gestraft:de mattentat'' mayor geheeten werd.Bj deinfanterie Btaat
of het mcomplot''tegen het leven ofden per- hj aan het hoofd van een bataljon,- bj
soon van een der leden van hetKeizerljk de kavallerievoerthj bevelovertweeeska(thans Koninkljk)huis,en die t0tdoelheb- drons,- en bjdeartillerieoveronderscheiben,om de Hooge '
slands regéring omverte dene batterjen.00k bj alleanderekorpsen
werpen, de orde in de troonsopvolging te heeftPen den rang van majoor.
veranderen, ofde burgerst0t gew apend verM aloraat (Onder het) verstaat men die
zet te brengen tegen de Keizerljke (Konink- bjzondere wjze van erfopvolging, volgens
welke alleen de oudste van de bloedverwanljke)regering.
Gelukkig iservan toepassingvan dezemeer ten, die den eriater even na in den bloede
4an barbaarschebepalingen bj0nsgeenesprake best:an, hem in zjne nalatensehap opvolgt.
meer.Dewetvan 1 Junj 1830 Stbl.N015) Bj het berekenen volgens deze wjze van
een voortbrengselvan de toenm alige onrustige

erfopvolging wordtop de linie geene achtge-

tjden, bevat afzonderljke strafbepalingen slagen; hj,die physiek de oudste isonder
tegen hem ,dieboosaardigljk enin'topenbaar de bloedverwanten,die den er:ater in geljde waardigheid ofhet gezag van den Koning

ken graad bestaan, wordt alleen t0t de 0p-

ofderegten van hetkoninkljk Stamhuiszal
hebben aangerand,ofdie0I!geljkewjzeden
persoon desKoningsofeenlldvanhetKonink1jk Huis zalhebben gelasterd,gesmaad of

volging geroepen.Eigenljk is het maloraat
slechts eene modifcatie, eenewjziging van
een ander,ruimer begriptnameljk van het
senioraat.Hetsenioraatsteltover 'talgemeen
gehoond. De wet van 28 September 1816 deverwanten in manneljke linie in deerfopStbl.N0 51 behelststrafbepalingen tegenhen, volging boven die uit de vrouweljkelinie;
die vreemde Mogendheden beleedigen. H00n

de agnaten gaan vôör de cognaten.De eerste

en laster,jegensden Koning en deledenvan en voornaamste vorm van hetsenioraatis de
hetKoninkljk Huisgepleegd,wordenvolgens primogenituur.Bj deze wjze van erfopvolart. 22 van hetW etboek van Strafvordering ging komt de linie wel degeljk in aanmerambtshalve door het Openbaar Ministériever- king, zoodat de oudere linie de voorkeur
volgd, zonder dat er,zaoals anders voor de heeft boven de jongere)en welz00,datde
vervolging van hoon en laster,eene vooraf- eerstgeborenein de oudste linie het eerstaan

gaande klagte van de bsleedigde partjn0odig is.
M ajofski,eenverdiensteljkNederlandsch
tooneelspeler, geboren te Leiden den 16den
Julj 1770,was een zoon van JonepânsX ljof8kl uit Lithauen en koesterde vall Jongs
af aan eene hartstogteljke liefde voor het

de beurtisin deerfoyvolging enna hem zjn

eerstgeboren zoon, d1e op zjne beurt door
een oudere in deJongere linie nietwordtuitgesloten.EeneJongerelinie komtdusnietin

aanmerking, vöördat de oudere is uitgestorven.D e meeste beschaafde w etgevingen heb-

ben ditsysteem a1sonbilljk)ondoelmatig en
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verwarring stichtend laten varen. Alleen de en njverheid beginnen er meer en meer te

regels voor de troonopvolging zjn n0g op bloejen.Deinwonerszjn afkomstig uitVadeze leest geschoeid,en voorts wordtn0g de lencia,zooalsbljktuithun tongval.Olieen
opvolying in de bestaande,geoorloofde fdei- wjn wordenerin grootehoeveelheidgewoncommlssen naarhaar geregeld.Engeland volgt nen. Voorts maakt men er conituren, conn0g de voorschriften der primogenitullr in de serven,zeepen,likeuren,brandewjn,amanregeling van hetprivaaterfregt:althans voor delolie,katoel
zen en zjdenstoFen,papierenz.
zooveel aangaat de vererving van het vast, M en heefter6havenplaatsen,Palma,Andraix,
het fam iliegoed. D e tweede vorm van het Alcudiat Porto-colom en S0l1(r, waar vele
senioraat is het majoraat. De derde is het schepen te huis behooren. Vooral is er een

senioraat in engeren zin rheteigenljkeseni- levendige kusthandelmetSpanje,Frankrjk,

oraat-''Hetkiestvoor de opvolging hem uit,
die physiek de oudste is onder de bloedverwanten,zonderachtte slaan op linie ofgraad
van verwantschap.Hetkomtzeerweinigvoor,
en wordt slechts toegepast, waar sprake is
van de opvolging in zekere waardigheid of
regt op eerbetoon,die eigenaardig hetmeest
gepast geacht wordtm voor die leden der

Italië en Noord-Afrika.

M ajor domus ofComesdopzldregiae,in
hetNederlandsch hwismej;erenin hetFransch
maire 41 palais,wasin hetFrankischerjk
Onder de M eroningen de titelvan den eersten
H0f-en Staatsdienaar.oorspronkeljk washj
rentmeester der Koninkljke domeinen en,
daar hieruit de dienst-adel,de leudesofan-

familie,diedeoudste in jaren zjn.Het ju- trustiûnes de domestici hunne toelagen of
nioraat is het omgekeerde van hetsenioraat leenen verkregen, tevens het opperhoofd dier
en heeft eveneens drie vormen':de postremo- lieden en hun aanvoerderin den strjd.Door
genituur,hetminoraaten hetJunioraat.
den invloed, dien de malores domus hadden
Met den naam pmaloraat''bestempeltmen op de verdeeling der benefciën,door de toeo0k welhet goed,dathetonderw erp isvan nemende magt van den dienst-adel en door
een idei
commis over de hand. Zie I'idei- de zwakheid derKoningen nam hetgezagdier
@
00ïR%%%&.

huismejerszoodanigtoe,inzonderheid Federt

M ajorca of Mallorca ishetgrootste der Chlotariu,n.11,dat de Koningen weinig betee-

aan Spanje behoorendeBalearischeeilanden, kenden en dehuismejersdeeigenljkeregenwelke, in de Middellandsche Zee gelegen, ten waren.Bj de verdeeling desrjkswerd
oor ieder deeleen major domns aangesteld,
met de Pityusen hetkoninqrjk Majorca vor- v
men. Het heeft met de ellandjes Cabrera, en toen de deelen zich onder Chlotarius 11
Conejera en Dragoneraeeneoppervlaktevan vereenigden, bleven deze drie betrekkingen
63 L geogr.mtjl en ruim 224000 inwoners, bestaan. Na den dûod van Cltlotari'tbs 11
van welke slechts32genoemdeeilandjeB be- heerse,
htedeAustrasischemajordomusPepi
jn
eet I en Slegbertover
wonen.Majorca bezit de gedaante van eene rcs Landen onder Daqo
tpr b
onregelm atige ruitmeteen4-ta1kapen,prach- de geheele monarchie, doch

de poging van

tigebaajen en steile,rotsachtigekusten.De zjn zoon Grimoald,om in655zjnelgenzoon
helftvan heteiland vormt eene vlakte en de
andere helft is bergachtig.De bergen bestaan

Cltildebert op den troon te plaatsen, leed

de Silla de Torellas bereikt er eene hoogte
van 1500 Ned.el.Tusschen de beide ketens
breiden m ild-besproeide vlakten zich uit.De
rotsgevaarten bestaan er grootendeelsuitgraniet,- voorts uitlei-en kalksteen en zandsteen.W élheeft men er een paarsteenkolen-

strië het gezag in handen,totdatin 660 de
Austrasiërs Cltlotavins, de broeder van CMl-

schipbreuk. Het geslacllt van Pepbn werd
hoofdzakeljk uit2 ketens,evenwjdigaan de verbannen,en onder Chlodl
tjq11 enzjnzoon
noordwesteljke en zuidoosteljke kusten,en ChlotariwsII1 haddemajordomusvan Neutfdrsc/z,totKoning kozen.De huismejersvan

Austrasië en Neustrië streden nu om de heer-

schappj,totdatdeOverwinningbjTestri(687)

het gezag in handen gafvan de'
n Austrasiër

mjnen,maar dehieruitgedolven steenkolen Pepl
jn '
plp,Herstal,dle nu t0tmalordomus
zjn niet van de beste soort.In de kalkge- voorlevenslang in de3 rjken en totdux en
steenten heeft m en er merkwaardige kloven princeps Francorum benoemd werd. Na zjn
en grotten; vermaard is voora'lde druipsteen- dood in 714 kozen de Neustriërswederom een

grotCueva de Arta.Menvindtervoortsfraaje major domus, maar Kaeel J.
fl
zrfel, de zoon
marmersoortent albast, granaat, agaat, jas- van Pepi
jn,maaktezieh meestervan hetgepis, serpentjn,talk,glimmer en bergkristal. heele gezlg.ZievoortsonderI'
rankrl
jk.
'ln de bergstreek is de grond zeervruehtbaar.
M alorlanus (Julius Valerius) ût
'M a)
'o-

De wélbesproeide en bebouwde hellingen,be- rinns, een Romeinsch Keizer, was de zoon
gunstigd dooreen voortreFeljk klimaat,dra- van een ambtenaar bj de geldmiddelen in
gen er allerlei vruchtboomen,vooralOljf-, Gallië, werd door Riâmer in 456 belast met
amandel-en moerbeziënboomen,wjngaarden, het ûpperbevel over de legioenen in Italië,
raan, groenten enz.De dalen zjn er met versloeg een hoop Alemanen en aanvaardd.e
oranjeboomen versierd,en in hetonbebouwde volgens den wensch derRomeinenteRavenna

berggewest vindt men vooralwilde oljfb00- de Keizerljke waardigheid. Hj onthief het
men en altjdgrûeneeiken.Devlaktendaaren- volk van deachterstalllgebelastingen,poogde

tegen zjnin hetalgemeen mindervruchtbaarJ den welstand der steden te vermeerderen en
de grond iser zandig,droogenvanboom groel gaf wjze wetten.Nadat hj delegioenen in
verstoken,terwjl de uitwaseming van stil- Gallië gedwongen had, hem als Keizer te
staande wateren er koortsen verwekt.Handel erkennen,begafhj zioh naarCartagena,om
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Weandalen in Afrika palen en de vereischten V00T de benoemtene
ond
ai
ee
n.te
To
echter zjne vloot baarheid vaststellen. lröördat zi
J*werkzaam
grootendeel: vernietigd hadden, liet hj zjn kunnen optreden,moetenzjvoorderegtbank
voornemen varen en keerde naarItalië terug. een eed aieggen,dat zj hunne pligten ge-

Hier echter werd hj doorRieémermethulp trouweljk zullen waarnemen.De makelaars
van vreemde troepen van den troon gestooten zjn ttlsschenhandelaars!zj werken vooranen in 461 vermoord.
deren, hunnemeestersofprincipalen.Zjk00-

Atakassar of eircnljk Mangkasar isde
naam van eeneafdeellng vanhetNederlandsch
gouvernement Cel
ébes (zie aldaar) 0y het
eiland van dien naam. Zj bestaat ult de
hoofdplu ts Makassar ofVlaardingen methaar
gebied,het voormalig leenvorstendûm Tallo,

in 1856 bjMakassaringeljfd,en deeilanden
van # Spermonde-groep langs de westkust
derzuideljke landtong.Op hetland van Celôbes wordt zj ten nnorden en oosten door
de Noorder-distriden en ten zuiden door het
rjk Göa begrensd. De evenzoo genoemde
hoofdplaats van hetgouvernementCelébesis
de zetelvan den gouverneur en dewoonplaats
van den assistent-resident. Zj ligt aan de
westkust der zuideljke landtong en aan den
mond der rivier van Göa Op 507/45'
/Z.B.in
eene grootendeels met rjstvelden bedekte

pen en verkoopen waren enkoopmanschappen,
schepen, openbare fondsen en andere eFeden

en oblijatiën,wisselbriefjes en andere handelspapleren: ztj bezorgen assurantiën, discompten, bodemerjën en bevrachtingen van
schepen,voorts gelden op beleening en op
anderewjzen.Hetgebruik opsommlgeplaatsen orkent ook makelaars in vaste goederen.
De aanstelling van een makelaar kan zjn
algemeen oft0tééneofmeerbeyaald aangewezen werkzaamheden beperkt; m '
t laatste

geval kan hj natuurljk a1szoodanigalléén
werkzaam zjn indien tak van handel,waar-

voor hj is aangesteld.Deretstelthetgebruik van makelaarshulp nlet verpligten;:
slechts in enkele gevallen ishj voorzekere
werkzaamheden in hetbelangvanenkelebjzonderepersonen,b.v.van minderjarigen,de

vlakte en bestaat,behalve de oude stad,uit aangewezen persoon om te handelen. In de

3 buitenwjken,Kampony Baroe, Kampong pradjk isevenwelhetgebruik vanmakelaars
Boegi en Kampong Me1#0e.In de eerste, aanbevelingswaardiy en dikwjls,Ja meestal,
waar zich het gouvernementshôtel verheft,
volstrektnoodzakeljk.Uiteen wetteljk 00g-

wonen de meeste Europeanen,en in debeide punt verdient hunne hulp de vcnrkeur boven
andere hoofdzakeljk Boeginezen, Malejers die van andere personen, welke a1s gewone
enz.Aan dezeezjdewordtdestadbeschermd lasthebbers optreden, om drie redenen:voor-

dpor het fort Rotterdam en aan de landzjde eerst,om hun ambteljk karakter,hunneaandoor het fort Vredenburg.De bevolking bedraagt ongeveer 20000 zielen,waaronderzich
vele vreemdelingen bevinden,die zich vooral
met den handelbezig houden!daar Makassar

in 1846 t0t eene vrjhaven lsverklaard.-

Ta110 ligt ten noorden van Makassar aan de
kust en heeft eene geringe uitgestrektheid.
De voormalige hoofdplaats, desgeljks Tallo
geheeten,ligt aan den mond der evenzoo ge-

stelling dcor het bestuur) het toezigt, dat
over hen wordt uitgeoefend en hunne afzetbaarheid;ten tweede!om hunne d00rdewet

verzekerdeonzjdigheld,en ten derde,om de
bewjskracht,die aan hunneaanteekeningen
is toegekend. In deze omstandigheden kan

men een waarborg vinden voor hunne onzpdigheid en derhalve een motiefvnor vertrouW0n. D e m akelaar mag vooreigen rekening

noemde rivier.- De Spermonde-groep bezit geen handeldrjven in hetvak ofdevakken,
een gront aantl eilandles, van welke evenwaarin hj als zoodanig is aangesteld,noch
welslechts18 bewoond zjn.- In t
le Straat in persoon, noch op naam van tusschenko-

wcs M akassar, tusschen Barnéo en Celébes, mende personen, noch als vennoot,noch in
voegde eilanden. - Een voortbrengsel van de verleiding te houden,om de belangen van
M akassar is de bekende lf@kassar-olie,eene derden, zjne meesters,aan zjne eigene op
soort van plantaardige boterm et eene lic,ht- te oFeren. De straf Op de overtreding van
bruine kleur en een ranzigen reuk ,die door deze bepal
ng kan zjnschorsiny ofontzetting
kcking verkregen wordt uit de zaden van uit de beti
rekking.Elke handellng moet,0n-

bevinden zich vele groepsgewjs zamenge- commissie. De wetgever tracht hem buiten

Salelehera frf/ygl Willd.uit defamilieder middelljk nadatzj t0tstandisgebragt,door
den makelaar in zjn zakboekje worden o?-

Sapindaceëen.Intusschen geeftmendiennaam
Qnk aan een Engelsch praeparaat,hetwelkt0t
bevordering van den haargroeiworlt aanbevolen. Dit praeparaat is niets andel's dan

geteekend en hieruit later overgebragt m

zjn dagboek.Hetdagboek moetformeelgehouden worden, evenals elk ander dagboek
oljven-.0famandel-oliejmd welriekendeoliën van een koopman. Elke aanteekening moet
vermengd en metalkannawortelroodgekleurd. inhouden de duideljke vermdding van de
M akelaar (Een)iseen doorde bevoegde namen der partjen,den tjd der hapdeling
magtaangestelde tusschenhandelaar.Demake- met aldedaarbj gestelde voorwaarden,met
lnardj is ill0nS land althans n0g geen vrj name,dehoeveelheid,hoedanigheid:denprjs
beroep. De makelaars w orden benoem d door derkoopwaar en den tjd van leverlng.Deze
4en gemeenteraad;hun werkkring is dus van aanteekening levertdan omtrent deze punten
plaatseljken aard en t0t de grenzen van de volledig bewds 0p,wanneernameljkdehangemeeute beperkt.De raad kan bj verorde- deling zelve in 'talgemeen van elders bewening hetberoep nader regelen,den aard van zen is.
Qien werkkring omschrjven, het getalbq- De makelaar i: een tusschenpersoon: die
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voor rekening van deroen zekere handeling menigte gevangen,terwjlzj 00k voorkomen
doet.Hj is voor hetgevolg daarvan in den in den Atlantischen oceaan en in den zomer
regelnietpersoonljkaansprakeljk.Gewoonljk op onze kusten in de Noordzee.Zjkunnen
geefthj terstond den naam van zjn meester slecht bewaard w orden; toch zendt m en ze
aan de tegenpartj Op Ofanderslaterbjhet gezoutenuitZuid-Europaherwaarts.Hetvleesth
afgeven van de sl/ttitnota. Deze nota is het dezer visschen ismalsch,witen weekenzeer

bewjs van de handeling voor detegenpartj. aangenaam van smaak.W j geven hierbjeene
W eigert hj den naam van zjnen principaal afbeelding van den makreel.

optegeven,danishjyersoonljkaansyrakeljk
tegenoverhem ,metwlenhjdehandellngsloot.
Tegenover zjn meester staat hj alsgewoon
lasthebber.Behalvedenota,moethjaanpartj,
diehetvraagt,eenuittrekseluitzjnboekgeven
behelzende devoorwaardenderhandeling.Bj
verkoop van op monster verkochte goederen
moeten de makelaars o? verlangen van par-

M alabar, 00k welde Peperkusten door
de inboorlingen Malayala of Malg awara genaamd, een wûord dat berystreek beteekent,

is het zuideltjk gedeelte der westkust van
Vöör-lndië en strekt zich uit van kaap Cnmorin t0taan hetforten de riviet Tsjandragil'
i(12027'N.B.),zoodathetdekustterrassen
bevat tusschen de k0m der W est-Ghats en

tjen hetmonster,voorzlen van eene aantee- de Arabische Zee,eene Oppervlaktebeslaande
keningtenbljkederidentiteit,bewarentotdat van ongeveer600 L geogr.mjl.Hetland is

delevering derverkochte goederen isvolbragt. meestendeels bergaehtig en wordt door een
De straf voor het begaan van overtredingen groot aantalriviertjesbesproeid.Men vindt
bestaat ill vergoeding van kosten,schade en er een w eligen plantenr oei,een aangenu m

interessen aan partjen, zoo daarvoor reden klimaaten goedbebouwdevelden.ZjneQora
is en in de sehorsing ofde ontzetting uithun

bedrjf. ln geval van faillissement kan de
regter die schorsing ofontzetting uitspreken.
Bljktinhetfaillissement,dathj handeldreet'
in de vakken,waarvoorhjalsmakelaarwas

en fauna komen overeen met die der overige
keerkringslanden van Hindostan.Het belang-

rjkst voortbrengsel des lands is peper;o0k

wint men erveelzout.In de bergstreek vindt
men er uitgestrektew ouden,vooralvan teakaangesteld- hetzoogenaamdenippen,- dan boomen.De inwoners zjn meerendeels Hinmoet de ontzetting worden uitgesproken.In doe's voorts Mohammedanen van Arabische
nieuwere w.
etgevingen is de makelaardj t0t afkomst.Deze laatsten vormden ert0tin het

een vrtl beroep verklaard; o0k de Neder- midden der 18deeeuw een bloejerden Staatj
landsehe Juristenvereeniging heett in 1875 de waren tevorenberuchtwegenszeerooverj en
wenscheljkheid van de verandering Onzer 5oerden t0tvöôrkorten tjdheerschappjover
w etgeving in dien zin metalgemeenestemmen de Lakediven.Thans zjn zj onderworpen
uitgesproken.
aan een vanEngelandafhankeljken vorst,die
M aki, zie Aap.
zjn verbljfhoudtteKananoer.Daarenboven
M akreel(ScomberscombrusL.4isdenM m heeft men in dit land zwarte en blanke J:van een visch,die t0tde orde derStekelvin- den (in de stad Cochin),van welkeeerstgenigen en t0t de familie der Scom beroïden

noem den,naar men w il,reeds vöör den aan-

(Makreelachtigen)behoort.Hj heefteenspoel- vang onzer tjdrekening uitJudaea gekomen
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De gewone makreel.

vormiy, met zeer kleine schubben bedektj zjn,benevens Syrische ofSt.Thomas-ohriseenigzlns zamengedrukt ligchaam eneennaak- tenen en Europeanen. De adelvan Malabar,
ten kop.De tweede rugvin is met de achter- naiers of n6iren geheeten,behoûrtin heta1vin vereenigd,voortszjn ervjfvalschevin- gemeen t0t de vierde kaste der Hindoe's,

netjes op den rug en vier Ofvtjfachterde maarvelen 0ok,vooralvorstenenkrjgsoverrden t0tde tweede gerekend en draaarsvin.Dezevisch kan een 1/cNed.ellang sgteenn,dewo
n naam van naiken.De taalvan Malaworden en1t0t2Ned.pondzwaar.Zjnrugis
blaauw metzwartedwarsbanden enzjn buik bar ofhet Malayalam behoort t0tde wellui-

zilverwit.Hjheeftpeenezwemblaas.Makree- dendste dialeden der Hindoe's.
1en worden in de Mlddellandsche Zeeingroote

Men verdeelt Malabar in hetBritsthe dis-
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trid van dien naam 1 waartoe 00k hetv00r- provincie,diedenzelfden naam draagt(132,7

malig koningrtlk Calicoetbehoort,en2Bond- En geogr.mjl met1/:millioen inwoners) en
Btaten der Britten,nameljk hetvorstendom t0thet koningrjk Granada behoort,iseene
Cochin 0n het koningrjk Travancore.Het haven-en handelsplaats van den eersten rang
Britsch district,tpthetpresidentschapMadras
behoorend,doorKanara en Koerg in hetnoorden,dporMysore en Coimbatore in hetooste.
en door Cochin in hetzuiden ingesloten,telt

met nagenoeg 119000 zielen,dezetelvaneen
bisschop en van eene handelsregtbank, en
hoogst bevallig gelegen op den achtergrond

eener baai,nabj den mond derGuadalhorce,

op 285 n geogr.mjlomstreeks1% millioen naast eene prachtigeVega (vlakte),aarnopddene
inwoners, van welkeS/adeHindoe'szjn.De voet van een 8teil rotsgevaarte: waaaan
het
hoofdstad Cananoer (Cannanore), door een citadél(Gibralfaro),zich verheft,en
palmenwouë omgeven, heeft eene door een
fort beveiligde haven en 12000 inwoners.De

stad is zeer 0ud;zj Tverdin de 16dee0uW

uiteinde van eene heuvelachtige landstreek,
op w ier lcisteengrond de vermaarde malaga-

wjn wordtverbouwd.De stadisop een 0n-

40or de Pcrtugézen en in de 17de eeuw dgor eFen bodem gestieht,en in het oude gedeelte
de Nederlanders in bezitgenomen,doch door vindt men donkere,naauwe straten en oude
deze laatsten aan eene aanzienljke familie huizen. Daarentegen onderscheiden zich de
verkoeht, welke onder haar stamhoofd Bibi nieuwewjken d00rregtestratenenprachtige
thans n0g den grond bezitder stad meteen gebouw en. Behalve den d0m heeft men er
klein gebied.Andere belangrjke steden zjn 6 kerken, 10 nonnen-en 12 voormalige moner Cochin,Calicoeten Baypoer,welkelaatste nikenkloosters,vele kapellen,een vondelings15000 zielen telten een aanzienljken handel huis, 2 weeshuizen,eene gevangenis,ondercheidene kazernen, een schouwburg en een
drjft.EenspoorwegvanMadrasderwaarts,in s
1862 geopend,bevordert erde welvaartonge- circus voor stierengevechten. T0t de merkmeen. Ti
ppo Z
9JïJ van Mysore wilde haar t0t waardiyste gebouwen behooren er dehoofdde eerste koopstad zjner Staten verheFen. kerk ult de 16de eeuw , met een hoogen t0-

en,- hetbisschoppeljk paleis,- hetgeEindeljk vermelden wj n0g de stad Tellit- r
slerry,eene bevallig gelegene zeeplaatsmd boqw der in-en uitgaande regten aan de ha, - de oude Moorsche burgt Alcazaba
een!groot fort,eenegoede baven,een druk- avaen
n den voet van het Gibralfaro,- en de
ken-bandel en 20000 inwoners.Twee geogr.

mjlvandaarligtde Fransche stadMahémet hooge vulrtoren aan heteinde van den m010.
Malaga is eene bloejende stad, die zich
e0n klein grondgebied en slechts 7000 *
1nvoorspoedig ontwikkelt en Barcelnna naar de
M alachiet,koolzuur koper van eenedon- kroon steekt,terwjlzj Cadix reeds lang
ker gras-ofsmaragdgroene kleur en van een overvleugeld heeft.Behalve vele loojertjen,
bladerig,vezelig Ofdigtzamenstel,komtvoor hoedenfabrieken,zjde-en lakenweverjen en

W onerB.

in kristalljne massa's, in tros-,ei-en knol- verwerjen,zjn ergrootejzergieterjenymavormige gedaante, in gangen en lagen met chinenfabrieken, katoen- en vlasspinnertjen,
andere ertsen.Vooralin Chilien Siberiëheeft fabrieken voorscheikundigepraeparaten,zeepmen fraaje soorten. Het vezelig malachiet ziederjen, suikerraënaderjen enz. Zj isna
wordtflngewreven totschilderverf,envanhet Barcelona thansde Delangrdkstekoopstadvan
digtmalachietvervaardigtmenallerleivoorwer- Spanle.Hare haven kan meerdan 400 schePen van weelde.Ook worden ercamaeeën van

pen bevatten en wordt dooreen qrootschen

o tegen all0 stormen,behalve dle uit het
gesneden,terwtjlhett0tdegrondstoFenbehoort mol
van hetFlorentjnschemozaïekwerk.Hetgroot- zuidw esten,beveiligd.Eengrootaantalvreemde
Bte stuk malachiet,datmen te voren kende, koopvaarders valteryaarljksbinnen,terwjl
n zoodanig ijdperk.
dekustvaarders
w as 1500 Ned.pond zw aar en afkom stig uit men er i
de mjnen van W erchotoer,doch in1835heeft bj duizenden telt.Er worden vûûral oranlehten,wjn en
men in eene der kopermjnen van prinsDemi- appels en andere zuideljke vrue'
'venolie aan boord genomen. Vele voort#@x in het Oeralgebergte een blok gevonden olj
van 25000 Ned.pond.Hetmalachietis door- brengselen van het binnenland worden derschjnend totondoorzigtig.Z4n sporteljk ge- waarts gevoerd met den spoorweg, die zich
wigt wisselt tusschen 3,6 en 4enztlnehard- naar Cordova uitstrekt.De druiven deruitgeheidligttusschen die van kalk- en vloeispaat strekte wjnbergen van Malagaworden meer

ebruiktt0thetmaken van rozjnen dan van
(31/c-4). Het bestaat uit 19,30/0 koolzuur, g
wjn.De beste soorten van Malagawjn dra7
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v00r de blaasbuiszwart.Menheefteenegroote gen de namen van:Lagrima de Malaga,dOn

fabriek van voorwerpen van malachiette Pe- Pedro deXimenesen Vino de Guindas(kertersburg en groote vazen van malachiet in de senwjn)4laatstgemeldesoortdraagtdiennaam,
omdatmen ze laattrekken op deJongespruimusêa te Berljn en teMiinchen,
M aladetta is de naam van een aanzien- ten van eene soortvan kersenboom.In 1865

rden er uitgevoerd 387300 arroba'
s wjn,
14k gebergte in dezuideljkeketen derCen- we
traal-pyreneeën. Het ligt op de grenzen van ieder van 16 Ned.kan,1280000 kisten musFrankrpk en Spanle, onderseheidtzieh door cadéldrniven, 1573900 kisten Ipuscadélrozjdiepe kloven en naakte rotsen en verheftzich nen? bgna 2 millioenen arroba'soljvenolie,
in den Picode Néthou, de hopgste i0p der groûtehoeveelheden vpgen,amandels)oranlePyreneeën,t0t eene hoogte van 3400 Ned.el. appels,citroenen,gedroogdepruimen,oltiven,
M alaga, de hoofdstad eener Spaansche oranlesehillen, ingelegde vruehten en 74979
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tolcentenaars l00d. D e inwoners,van Malaga Pinang met de provinde W ellesley en de k0-

(Malaguenos) zjn bekend als zeerholeljke
lieden,en de vrouwen vermaard wegens hare
schoonheid en bevalligheid.V00ronderwjsen
beschaving is er vrj goed gezorgd.Behalve
de qewone scholen en colegio'
sheeftmen er

l
onie Malakka met hare evenzoo qenoemde
hoofdstad.De kolonie,eeneuitgebreldheidbezittendevan 30D geogr.mjlmet18000inwo-

ners,werd in 1511 door de Portugézen aan
den vorstDql'ohor ontrukt,vielin 1641 in de
een lnstituto,een seminaritlm ,eene zeevaart- handen der Nederlanders, daarna in die der
school, een letterkundig muséum en onder- Engelschen?kwam in 1814 wederaan Nederscheidenegenootschappen.Destad,op36042/18, land en is ln 1825 aan de Britten afgestaan.
N.B.gelegen,heefthetaangenaamsteklimaat Zjgrenstinhetzuidwesten aandeStraatvan
van geheelEuropa en wordtdientengevolye Malakka, in het noordwesten aan de Lingidruk bezocht door teringljders. Niettemm rivier,in hetnoorden en noordoosten aan de

werd zj in 1804 doorde gelekoortsgewel- Staten Roembo enDsloholeninhetzuidoosten
dig geteisterd,zoodat er 20000 menschen be- aandeKassang-rivier.Degolvendeheuvelrjenj

zweken.
terhoogtevan 30 t0t300 Ned.el,bestaan er
Hetoude Malaga? door de Phoenidërs ge- uitgranieten zjn methoutbegroeid,terwjl

sticht, was reeds ln den tjd derRomeinen de dalen hieren daar Ontgonnen zgn ten beeeneaanzienljkehandelsplaats.Inde8steeet
lw hoeve van den landbot4w.Aan degrenzenverwerd zj door de Mooren veroverd,die het heftzich de Goenong-Ledang - de ophirder

eerst in 1487 aan Ferdinand deXcfFlolïdlzver- Portugézen - ter hoogte van 1400 Ned. e1.
loren. In 1680 veroorzaakte eene aardbeving Derivieren Lingi,Malakka,Duyong en Kas-

ergroote schade,en sedert1834hadzjveel sang zjnvoorkleinesehepen Overdenafstand
te ljden van den burgeroorlog tusschen de van eenigemjlenbevaarbaar.Devoornaamste
Carlisten en Christinos.In 1836 werden erde rjkdom deslandsbestaaterinhettinerts,het-

militaire bevelhebber San J-J en de gouver- wel
k uitgroeven terdieytevanruim 6Ned.el
neur graafDonodiovermoord,waarna men er gewonnen wordt.Dezetlnmjnenworden door

de constitutie van 1812 afkondigde en eene Chinézen bewerktenleverenjaarljksongeveer
Junta instelde.Voortswerden erln 1838 niet 350000ponderts,hetwelktusschen50en700/0
minder dan 43 aanhangers derliberalepartj tin bevat.Dejaarljksche goudprodudie iser
doodyeschoten, en ter çedachtenis aan dit gering.De stad,die voor ongezond gehouden
bloedlg feit verheft er zlch eene obelisk op wordt,telt ruim 77000 inwoners, waaronder
de Plaza de Riégo.
58000 Malejersen 135* Chinézen.
M alakka,een smalschiereiland meteene
M alaria of aria cof/i'
po (bedorven lucht)
oppervlaktevan omstreeks1548 (
ageorr.mjl noemt men in Italië de door moerassige uiten 1/cmillioen inwoners,vormthetzuldeljk wasemingen bedûrven lucht,vooralin deMagedeelte van het Indische schiereiland aan de remmen en in de Ponttjnsche Moerassen,
andere zjde van de Gangesen grenstin het welke een koortswekkenden invloed hebben.
w esten aan de Indische Zee,in hetoostenaan W ie zich,vooralna zonsondergang,daarM n
de Golf van Siam en de ChinéscheZee,en is blootstelt, wordt veelal door koorts aangein het zuidwesten doordeStraatvanMalakka tast, en de inw oners des lands hebben een
gescheiden van het eiland Sumatra.Bergke- vaalbleek gelaat.00k in andere streken hebtensloopen overlangs doorhetbinnenland t0t ben de moerassen een dergeljken invloed;
aan de kapen Romania en Boero, en vele deze is minder sterk in het noorden,maar
kustrivieren dalen er van de hoogten.Voorts n0g vreeseljkerin dekeerkringslanden,waar
heeftm en er goote m oexassen en ooxspronke- de malaria de m oeraskoortsen doet ontstaan,

ljke wouden.Aan de kust, waar de hitte welkemetdegelekoortsvermaagschagtzjn.
door den zeewind w ordt afgekoeld,heerseht W aarschjnltjk zjn de gassen, die zleh in
eene eeuwige lente; voor 't Overige is het stilstaande wateren uit verrottendeoverbljfklimaater zeer w arm en in dem oerassige en selen van planten en dieren ontwikkelen,
bosehrjke streken hoogstOngezond.Men oogst daarvan de oorzaak.H et is echter nog niet
er ten allen tjde een overvloed van kûsteljke ontdekt, welk bestanddeel dier gassen z0o
vruchten.In hetwild heeftmen erveleolifan- nadeelig op hetmenscheljk organismuswerkt.
ten, buffels en tjgers,en vooraldezelaatsten Vermoedeljk wordtdie werking doorandere
zjn er voor de inwoners eene vreeseljke omstac4igheden bevorderd,bjv.doordevochplaag. De belangrjkste voortbrengselen des tigheid der lucht, door de daarin zwevende
lands zjn peper,tin en goud.Dekustbewo- luchtinftlsoriën en schimm elsporen, het drinnerszjn Malejers,doch in debinnenlandsche ken van onzuiver water enz. lntusschen
wildernissen leven zwervende stammen, ten leert de ondervinding dat doorgaans vreeragetale van omstreeks 10000 zielen.DeRussi- delingendeslagtocersdermalariazjn!terwjl
sche reiziger Mikloeeho M aklay,de eersteEu- de inboorli
ngen verschoond bljven.Dltbleek
ropeaan,die er reisde(1875)besyhrjft hen in hetEngelsche leger onder Wentwortk vöôr

alsHeee
n Onvermenyden stam van Papoea's.
Cartagéna (1740)?in hetFransche legeronder
t geheele schlereiland vervalt,zonderde Ledereq in Haïtl(1802)en in hetEngelsche
Britsche bezittingen in yekening te brengen, legeronderlord Chatltam inZeeland(1809).Bj

in ondersaheidene Maleische Staten, die ge- het leeghalen van oorlogschepen in de W est-

deelteljk vrj en gedeelteljk aan hetkoning- Indisehehavensbreektaltjddegelekoortsuit
rjk Siam onderworpen zjn.Aan de Britten onderdebemanning,terwjldealdaargeboren
behooxn de eilanden Singapore en P0e10- kolonisten ervanverschoondbljvenendeAfri-
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kaangche Negers) die er zich aan boord be- vertoefi
n zjn vaderlandjkgerde hj in 1796
vinden,eene bloejende gezondheid genieten. naar Indië terug en werd ln 1800 met eene
De koorts, ontstaande door malaria te Ba- zending naarPerziëbelast,waarhjeen vertavia, Probalingo enz. kan men alleen be- bond t0t stand bragt met de Afghanen.Na

dwingen d00rnaargezonderoord de wjk te
nemen.Inzonderheid heeft- bepaaldeljk op
vrouwen - de malaria op de westkustvan
Afrika opEuropeanen eenhoogstgevaarljken
invloed,terwjlWest-lndischeKreolenerzeer
goed kunnen leven.In aldezeverschjnselen
ls n0g veel raadselachtigs.Voorts zjn er

zjne terugkomst te Calcuttawerd hj secre-

taris van den gouverneur-generaal W ellesley.
In 18.02! 1808 en 1810 was hj weder aan
hetPerzlsche Hof.Perzië is aan hem deaard-

appelsverschuldigd en deSjachverleendehqm
de waardigheid van Khan des rjks. Da
'âr
verzamelde hj de bèuwstofen voor zjne:
gewesten, waar geene moerassen gevonden XHistory of Persia (1815, 2 d1n52de druk
worden en toch malaria heerseht, zooals te 1828)''en voor zjne: rsketches of Persia
Gibraltar en op sommige hoogvlakten in (1827,2 d1n)'
'.In 1812 kwam hj wederin
Itlië en Peru.W ordtde grond vanoorspron- Engeland,ontvi
ngerderit
lderljke waardiqkeljkewoudenv00rdenlandbouw ontgonnen, heid en was in 1816 reeds wed6r in Indie.
dan ontwikkeltzich 00k daaruit in de eerste Na het eindigen van den oorlog tegen de
Jaren eenkoortswekkendbeginsel.Demalaria- Mahratten en de Pindaries (1818)werd hj
ziekten zjn hoofdzakeljk tusschenpoozende burgerljk en militairqouverneurderveroverde
koortsen, vaak verbonden met zwelling van landen in Midden-lndlden waseroploFeljke
de milt en van de lever en van neiging tot wjze werkzaam.Eenverslag vanzjnbestuur
waterzucht. Sommigen rekenen daartoe 0ok gaf hj in zjn: rMemoir of Central India
de chölera, de gele koorts, de pesten den (1823,2dl
n)'',terwjl hj zjne vroegeruitrooden loop.
gegevene: osketch ofthe politicalhistory of

Malchus(Kar1August,vrjheervon),een India (1811)''zamensmolt met zjne: pP0lischrjveroverstaathuishoudkunde,geborente ticalhistory ofIndiafrom 1784to1823(1826,
Ma
nheim den z7stenSeytember1770,bezocht 2 dln)''.Daarenbovenhadhj zjneuitgebreide
de hoogescholen te Heldelberg en te Göttin- kennisvan IndischeZakenreedsdoenbljken
gen en werd in 1790 secretarisvan den gru f in zjne:pslcetch oftheSikhs(1812)''.Nadat
k)x Westfaïen en daarna gezantschapssecre- hj t0tgeneraal-maloorwasbenoemdykeerde
taris van dezen.In 1799 trad hj in dienst hj in 1823 naarEngelandterug en werd in
van het hoogstift Hildesheim en werd,toen
dit aan Pruissen ten deel viel, 1id van de
comm issie van organisatie en daarna lid van
den raad van domeinen enz.Kortna destlch-

ting van het koningrjk Westfalen werd hj

in 1807 aldaar staatsraad, daarna diredeurgeneraalvan Financiën,in 1811 ministervan
Financiën, in 1813 minister van Binnenlandsche Zaken en tevens graafvan M ar'
Ienrode.

Tegen de aanvallen op zjn bestuur kwam
hj op in hetgeschrift:pueberdie VerwaltnngdesKönigreichsWestfalen(1814).Voorts
wjdde hj zich teHeidelberg aan debeoefening der wetenschappen,totdat hj in 1817

1827 gouverneur van hetpresidentschap B0m-

bay.Als zoodanig maakte hj zich zeerverdiensteljk,daar hj aan de Europeanen toestond)landerjen tepachten terontginningof
t0thetstichten van fabrieken.Toen hi
j ill
1831 in zjn vaderlandwasteruggekeerd,zag
htj zich gekozen t0t lid vanhetParlement.
Voorts schreef hj n0g:r'
rheadministration
ofBritish India(1833)'',enoverleedteW indsor
den 3lsten Mei1833.

Afalcolrnia k.Wr. is de naam van een
plantengeslacht uit de familie der Siliquosae.
Hetonderscheidt zieh dnor een nagenoeg ge-

sloten kelk en eenerolronde yeul.Hd omvat

do0* den Koning van W iirtem berg aan het éénlarigeen overbljvendekrulden,diein het
hoofd der Financiën werd geylaatst.Menige zuiden van Europa en hetnoordenvanAfrika
nieuwe regeling, door hem m gevoerd, be- groejen. De meest bekende soortis M .ma-

zorgde hem bittere vjanden,zoodathj na rifï-c A..Br., eene fraaje éénjarige plantj
verloop van eenige Jaren zjne betrekking die aan de kust der Middellandsche Zee te
moest nederleggen.Daarop vestigde hj zich vinden is en roode, later paarse en w itte

te Heidelberg en overleed den 24sten October bloemen draagten veelallangs de randen der
1
58
De
40ror
.Va
gan
nzj
ismu
nesgeschriftenvermeldenwjn0g: perken wordtgeplaatst.
derBehördenfirdieStaatsverM alderen (Janvan)ofM alderus,eenver-

waltung (1821,2dln)''
,- spolitik derinnern
Staatsverwaltung (1823,3 d1n)'',- pstatistik
und Staatenkunde (18Q6)''
,- pHandbuch der
Finanzwissenqchaft und Finanzverwaltung
(1830,2 dln)'',- hetuitmuntendpHandbuch
der Militërgeographie v0n Europa (1832;2de
druk 1834- 1835)'',- en rDie Sparkassen
in Europa (1838)5'.
M alcolm (SirJohn),eenEngelschstaatsman en geschiedschrjver, geboren den zden
Mei1769 te Burnfoot bj Langholm in Schotland, vertrok reeds in 1782 a1s kadet naar
Indi:'ln onderscheidde zieh in 1792 bj de

diensteljk Zuid-Nederlandschgodgeleerdejgeboren nabj Brusselden 14denAugustus1563,
studeerde te Douay en te Leuven,verkreeg
in 1594 de d/ctorale waardigheid, alsmede
een professoraatin descholastieke godgeleerdheid en werd in 1611 bisschop van Antwer-

pen en n0g in hetzelfde jaar van Mechelen.
Hj overleêd den 3lstenOctober 1633.Van

zjne yesehriften vermelden wj:plnstruction

cathûllque pour fortifierceux quisont faibles

dans la foi(1613)'' - rDe virtutibus theologicis etc.(1616)''
,- pModus proeedendiin
curia ecclesiastica (1619)'',- rAnti-synodica,

belegerlng van Seringapatam. Na een kort sive anim adversiones in decretus conventus
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Dordracenietc.(1620)'',- pTractatusdereBtrictionum mentalium abusu (1625)''
,- prractatus de sigillo confessionis sacramentalis
!!Meditationes theologicae etc.
(1626)3/
(1630)''- en Commentarii de S.Trinitate
etc.(1694)''.
v aleachi, de laatste der prûfeten des
Ouden Testaments,leefde omstreeks400Jaren
vöôrdenaanvang onzertjdrekening.Zjn geschriftbehelsthoofdzakeljk boetredenen tegen
de ontaarding der priesters: die ondankbaar
waren jegens G0d en nalatlg in de tempeldienst,terwjlzj in hethuweljk traden met
vreemde vrouwen.
M alebranche (Nicolas), een Fransch
wjsgeer,geboren teParjsden 6denAugustus
1638,wasvanjongsafmismaakten ziekeljk
en dientengevolgemenschenschuw.Op 22jarigen leeftj; trad hj t0et0tdecongregatievan
hetoratoire en wjddezich aandestudieder
Bjbelsche geschiedenis en der Kerkvaders,
tot:at het geschrift Van Deseartes.. XDe Homil10'1 eene bepaalde neiging t0tde wjsbegeerte bP
** hem opwekte.Nadathj debeginselen van DeseartesJarenlangonderzochtllad,
gafhj zjn beroemd werk:pDela recherche
de la vérité (1674,3 d1n en laterl''in het
licht.Hetbaarde grootopzien,maarbezorgde
hem 0ok talrjke tegenstanders,onderwelke
zich Arnanld (rDes vraies et fausses idées,
1683''
) en Bossuet bevonden. Het doel van

van omstxeeks 12000 koraaleilanden en k0-

menigtevanbelangrjkepsychologischeopmerkingen en wenken.Zjnehoofdstellingis,dat
wj alle dingen in G0d aanschouwen (Vision
en Dieu). Hj vormt alzoo den overgang van
Descamtes t0t Spinoza en beschouwt G0d als
den eenigen wezenljken grond van alle zjn
en van alle denken, daar hj alle dingen op
verstandeljke wjze in zich besluit(Dieu est
le lieu des esprits, com me l'espace estlieu
des corps) en a1sde laatste oorzaak van alle
verandexingenderligchamenengeesten,waarbj
deze zich ljdeljk gedragen. In het algemeen
mag men zjne leer een mystiek idealismus
noemen.Voorts schreçf hj nog:pTraité de
la nature et de lagrace (Rotterdam,1680)''
en p'
rraité de morale(Rotterdam ,1684)''.Hj

hun eiland Ceylon.- In de nabjheid der
Malediven heet'
t men n0g andere dergeljke
groepen,nameljk die der Lakediven en die

l'univers''toevoegde.In zjne mconversations
Chrétiennes(1677):'deed hj eenepoging,om
zjnedenkbeelden op detheologiet0etepasBen.Hj overleed te Parjsden 13denOctober
1715,en zjne poeuvres'',n0g bj zjn leven

stichtten zjhctrjkMalakka,waarlandbouw
desgeljkshethootdbedrjfwas,terwjlzj er
handelen njverheid medeverbonden en zich

raalrilen,die ongeveerin derilingvan 4en
meridiaan op 91O 0.L. van Greenwich en
70 N.B.over eene lengtevan 116geogr.mjl

bj eenebreedtevan gemiddeld 10geogr.mjl
zich uitstrekt t0t 10Z.B., eene oppervlakte
beslaande van 123 L geogr.mjl.Hetgeheel
bestaat uit 14 atollen ofringvormige koraalrilen, waarop zich de eilandjes doorgaans
niethooger dan 7Ned.elboven den zeespiegel
verheFen.Die 14groepenzjnineenedubbele
rj gerangschiktendooreeneverbazenddiepe
zee geseheiden.De grootste atolis 19 geogr.
mj1lang en 4breed, en dedM rop volgende
91/:geogr.mj1lang en 5breed.In hetmidden van deze laatste is eene lagune met42
ingangen van de zjde der zee.Men vindt
ervoornameljkkokospalmen,rjst,zuideljke
vruchten en tropische knolgewassen.Paarden
zjn er nietq 0ok heeftmen er weinig lrndvee, maar des te meergevogelte.De vischvangst voorziet er vooral in de behoefte aan

voedsel.Deinwonerszjn derwaartsverhuisde

Hindoe's,di: zich latermetArabierenhebben
vermengd en eene taalspreken,4ievermug-

Bchapt is met hetSingaleesch.Zj wonen er
ten getalevan 150000en beljdendeMohammedaansche godsdienst,terwjlzj een leven-

digen handeldrjven 0y de kustvan Sumatra

en deoostkustvan Vöor-lndië.Zjonderscheiden zich door goedaardigheid en zjn onder-

dit boek hetwelk door Loeke en Leibno cri- worpen aan een opperhoofd,die zich Sultan
tisch onderzocht werd, WaS, de algem eene der 13 atollen en 12000 eilanden noemt.Hj
oorzaken derdwalingen,waaraandemensche- woontop het eiland Male en doetdeverwjljkekennisblootgesteld is,psychologisch op derde groepen doorstamhoofden besturen.Om
te sporen, en tevens te bepalen,watdaarin het halfjaar zendthj een gezantschap met
w aarheid is, waarop deze steunt en langs geschenken naar den Britschen hoofdambtewelken weg men haarmoetvinden.Zjn ge- naar te Pointde Galleop Ceylon en ontvangt
schriftgeeft getuigenis van een diepzinnigen, dan tegengeschenken.Volgens de Engelschen
kalmen, doordringenden geest en bevat eene is deze archipelde zuideljke provincievan

der Cl
taqqs-eilanden.
M aleuers is de naam van een volk,hetw elk over den geheelen Oost-lndischen Ar-

ehipelverspreid,maar eigenljk uit het bergachtig binnenland van Sumatra afkom stig i8j
waar zj weleerhetmagtige,landbouwendey
thans aan Nederland onderworpene rjk Menangkabo vormden.W aarschjnljk bereikten
zj reeds vroeg een aanmerkeljken trap van

beschaving en onderscheidden zich hierdoor
van de kustbewoners, die zich aan hen 0nderwierpen. Omstreeks het midden der 12de
e011W vesti
gden
b
jhetzj zich ophetkleine eiland
werd in 1699 honorair lid van de Académie Singapore
uiteinde van hetschiereiland
van W etenschappen en schreefdientengevolge Malakka en verspreidden zich &veldra OVer
een:g'
rraité de la communication du mouve- dit laatste,hetwelk dientengevolge den naam
ment'',waaraan htjeen:rsystèmegénéralde van het Maleische Schiereiland ontving.Hier

in 4 deelen verschenen, werden in 1837 in

weldra ontwikkelden toteenmagtig volk,dat

me
tjeheelhetOostenbetrekkingenonderhield
en zpnehandelsvloten uitzond naarArabië en

China. Door dat handelsverkeer werd in de
2 deelen teParjsherdrukt.
M alediven is de naam eenerlange keten 13deeeuw de MohammedaansthegodBdienBtin
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Malakkainyevoerd,endezelaatsteverspreidde Hunnehartstogteljkheid isdebronvanhunne

zich van hler op vreedzame wjze overalle
Maleische volkerenvandenIndischen Archipel.
Immershetrjk van Malakka,welksvorsten
aanvankeljk den titel van Radsja voerden,

deugden en gebreken,van hunne dapperheid,
geestkracht en zelfopoFering, en van hunne
trouweloosheid, roof- en moordlust. De Maleische taal,welke door ongeveer 4 millioen

ten zj volkplantingenstichtten.Dezelaatste
vorm den welis waar zelfstandige gem eenten,
doch bl> en tegeljkertjd eenigermate afhankeljk van het moederland.Dit bereiktein
den aanvang der 16de eeuw zjn hoogsten

eeuw was zj detaalvan hetalgemeen verkeer (lingua franca) in de wateren van den
Archipel.00k deletterkunde derMalejersis
niet van belang ontbloot. Behalve lyrische
enromantischegedichten(bjnaalleJavaansche
gedichten, wier onderwerpen uit Indië afkomstig zjn,heeftmen0Qk in hetMaleisch),
bezitten zj merkwaardigekronieken en oude
wetboeken.Door den Islam zjn 00k de K0-

maar later zich Sultansnoemden,strekte zich menschen gesproken wordt,staatop een vrj
niet alleen uit over het Schiereiland,maar hoogen trap van ontwikkeling en wordtmet
00k over al de Soenda-eilanden,op wierkus- Arabische letters geschreven.Reedsin de15de

bloei. In 1512 echterverschenen de Portugézen, om door de verwoesting van Malakka
aan dien bloei een einde te maken en de
heerychappj der Malejers in den Indischen
Archipel te vernietigen - een werk,hetwelk ran en sommi
qe Arabischegedichten,zooals
vervolgens door de Nederlanders werd voort- XCalila en Dlmnah'
' en gDuizend en één

gezet.De gruwzamevervolging derMalejers nacht'',heteigendom derMalejersgeworden.
dopr die beide natiën bad een noodlottigen

T0t de kennis van het Maleisch hebben in-

invloed op hun volkskarakter.Terwjlzj te zonderheidveleNçderlanders,zooalsW erndley,
voren zich bezig hielden metlandbouw ,han- Appr#l ran A.y.ç1's.gJ, Elout, de Hollander,

delen njverheid,bepaaldenzj zich nuvooral ran .
Mt
)Frd!J,Neltbronnervander rllkenPl
jnbj zeevaarten zeerooverj.
appel,gewigtigebjdragen geleverd.
De Maleische Staten, die thans n0g eene
Bl- enbaa beschpuwde de Malejers als
zekere mate van onafhankeljkheid genieten, typevan een afzonderljk menschenras.Inhet
al
ge
meen behooren hiertoe allen,die d00rafzjn zeer klein.Zoowel bj dezea1sbjdie,
welke zich onder de opperheerschappj van komst en taalden uitgebreiden stam der MaNederland en van Siam bevinden,vormenzj leisch-polynésische volkeren of der volkeren

eene soortvan vazallenstaten,dieden Sultan van Oceanië vormen.Daarhunneverschillende
van Menangkabo, hoewel 00k deze de sou- tal
en n0g nietmetdevereischtenaauwkeurigvereiniteit verloren heeft, als opperleenheer heidonderzochtzjn, ishetmoejeljk hen ln
erkennen.Devorsteljkemagtisernietz00- groepen te verdeelen. Wilhelm tlpzlRumboldt
zeer d00r wetten bepaald a1sdoor oude usan- en Buscltmann, die zich met betrekking t0t

tiën (adat) en door eene invloedrjkearisto- de vergeljkende spraakleerderverschillende
cratie beperkt. Dezelaatste beschiktovereen takken van dezen taalstam zeer verdienstegroot aantal onderhoorigen,De hebzucht der ljk hebben gemaakt,hebben die talen in 4
M aleische Sultans en hunne pogingen, om qroote groepen gesplitst,nameljk dePolynézich van den alleenhandelm eester te maken slsche,de Philippjnsche,de Maleische en de
deden tusschen hen en den leenadeleenvoort- Madagassische. Onderzoekersvan lateren tjd
durenden strjd Ontstaan,die deoorzaakwerd nemen slechts 2 groeyen aan,nameljk die
van talrjke burgeroorloa
een,waarin hetvolk der Polynésische en dle der Maleische talen.
t0tverdeeldheid,wraakzucht,trouw eloosheid Van deeerstegroepzjnhetNieuw-zeelandsch
en wreedheid werd vervoerd.Debelangrjkste (Ma0ri),hetHawaïsch en detalen derGezelMaleische Staten zjn Palembang en Menang- schaps-, Vriendschaps- en Fidsli-eilanden het
kabo,beide van deNederlandersafhankeljk, meest bekend. T0t de Philippjnsche groep
en devrje Staten Atsjin,Siak en de Batta- behooren hoofdzakeljk:het Taqala op Malanden op Sumatra,- voorts de onafhanke- nilla,waar men tevcnsonderscheldene andere
ljke Staten Dsjohor,Pahang,Pirak,Salan- taaltakken aantreft,hetBisaya op deeilanden
gore en Roembo, benevens andere,die van tusschen Luzon en Mindanao en hetSoeloe.
Siam afhankeljk Zjn, op het schiereiland 00k is men bekend geworden met één der
Malakka, het sultanaatvan llindanao en de Maleische dialecten op het eiland Formosa.
confederatie der stamhoofden van het IllanoDe belangrjkste volkeren en talen van
volk op Mindanao, de kleine Staten op de den Maleischen stam in den Indischen ArSoeloe-eilanden tusschen Bornêo en de Phi- chipel zjn:Op Sumatra de Atsjinézen, de
lippjnsche Eilanden,en de Boeginézen en Batta's, de Redsjang en Passoema en de
Makassaren op Celébes.
Lampong,- op Java de Soendanêzen en de
De Malejers onderscheiden zich dooreene Javanen (metde Balinézen op Balien L0mkleine, maarwelgemaakte gestalte,door een bok),- op Celébesde Boeginézen,Makasgespierden ligchaamsbouw en doorongemeene saren en Mandhar,en de Altberen der Minahartstogteljkheid.Deze laatste klimtbj het hasa,- en Op Bornéo de Dajaks.Detalbekende pamok-m aken'' tot w aanzin en d01- rjke kleinevolksstammen,diezichd00!.hunne
'
ellanden
heid. Do kleur hunner huid is bruin , hun taalonderselleiden en dekleine boendahaarlang en glanzig-zwartghunneoogen zjn benevens de oosteljke eilandengroepen bewodonker,grooten vurig;hun baard is dun en nen,zjn weinig bekend.Demeestwesteljk
hun neus plat en groot,terwjlhunne djen gevestigde tak van den geheelen volksstam
en kuiten,evenalsdie derNegers,dun zjn. vormen de bewoners Van Madagascar. Het

MALEIJERS- MALHERBE.
meerendeel dergenoetade volkeren had reeds
in ouden tjd aan Indië een hoogentrap van

beschaving ontleend. Uit Indië zjn 00k de
oude,oorspronkeljke letters afkomstig der
Batta's)Redsjang,Lampong,Makassaren en

Boeyinezen,alsmede die der Tagalen op de

Phillppjnsche Eilanden. Het thans n0g gebruikeljk Javaansche schrift is eene bastaardsoort van hetPali.Eene eigenljke nationaleletterkunde vindtmenaldaaralleen bj
de Javanen (in hetKawien in hetJavaansch)
en bj de Malejers,hoewelde Makassaren,
Boeginézen en bewoners van Madagascar er

nietgeheelen alvan verstoken zjn.
M alesherbes(Chrétien GuillaumedeLamoignon de),ministeren verdedigervan LnAoïjk XVI van Frankrjk,wasdetelg van
een aanzienljk geslacht en werw
lgeboren te
Parjs den 6den December 1723.Hj ontving
zjne opleidingbj deJezuïeten,legdezichmet
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luisterde echter naauweljks nMr zjne iM1.
Toen hj vernam, dat men den Koning in
staat van beschuldiging wilde stellen,rigtte
hj een sehrjven aan deNationaleConventie,
waarin hj zieh aanbood om a1s verdediger
van den m onareh 0P te treden.Die govaarljkegunstwerd aan hem ,alsmedeaanTronc/zef en Desèze toegestaan.Onbeschroomdzette
hj zich aan het werk,bezochtden Koning
in de gevangenis en vervulde zooveelmoge1jk dienswenschen.Na de veroordeeling des
Konings verscheen hj vöör de Conventie en
bezw oer haar mettranen,de voltrekking van
het vonnisafhankeljk te maken van de toestem ming des volks.Na de teregtstelling des
Konings was hj z0o onvoorzigtig, om de
magthebbers te honen en zich zelven als één
van de aanleggers der Omwenteling M n te

klagen. Wél k0n hj voorloopig naar zjn
buitenverbljfterugkeeren,maarreedsin De-

m ber 1793 verschenen de leden van het
jvert0e op dereqtsgeleerdheid en wasreeds ce
op z4-jarigen leeftpdParlementsraad.Toenzjn Comité du salut public en namen eerstzjn

vaderin 1750kanselierwerd,volgdehjdezen schoonzoon, de presidentRosambo,metechtop a1s voorzitter van de Cour desaidestregt- genoote en kinderen, en denvolgendedag00k
bank van belastingrhuldigen).In die betrek- hem en de overige fam ilie in hechtenis.Men

kiny ontsloeg hj de slagtoFersderbelasting- beschuldigde hem van deelgenootschap aan
Justltie uit de gevangenissen, vervolgde de eene zam enzw ering tegen de Republiek, en
algemeenepachtersvan 'sRjksinkomsten en

omstreeks 30 personen werden in datprocés

verzette zich tegen debelastingsverordeningen

betrokken.Maleslterbes verdedigde met jver
van het Hof.Tevenswashj belastmethet zjne bloedverwanten, maar wilde t0t zjne

bestuur van den boekhandelen methetopzigt eigene regtvaardiging geen enkelw oord ver-

op de pers. Hj begunstigde de uitgavevan kwisten.Den 22sten April1794 bezweek hj
kennisverspreidende w erken, en zonderhem kalm Onder hetmesderguillotinejnadathj
ware vermoedeljk de rEncyclopédie''nooit te voren dehoofden van alzjnelotgenooten,
in het licht verschenen.Toen hetH0fhetPar- o0k van zjnedochterenvanzjnekleinzonen,
lementontbond,deed hj (1771)aan Lodewqlk had zien vallen. In 1826 stichtte Lodewqk
X V een stoutvoorstel,waarin hj debjeen- X VIII hem een gedenkteeken in hetPaleis
roeping der Rjksstanden eischte,zoodathj Van Justitie te Parjs.Van zjnegeschriften
naar zjne goederenverbannenenderegtbank, vermeldenwj:pMaximes,suiviesderéiexion8
wu rvan hj voorzitter was,opgeheven werd. sur 1eslettres de cachet (1802)'' - rMémoiBj de troonsbeklimming van Lodewj;k X VI r08 sur la librairie etla liberté de la presse
werd hj echter in ztjne voormalige betrek- (1809;2dedruk 1827)'')- en roeuvreschoiking hersteld.Zjne groote populariteit was sies (1809)''.
oorzaak, dat de lfoning hem in 1775 metde
M alherbe (Françoisde),deschepperder
portetbuille van Binnenlandsche Zaken be- elassieke Fransche poëzj, werd geboren te
lastte,terwjlzjn vriend T'
argotdievan Fi- Caen in 1555,was de telg van een adelljken
nanciën aanvaardde. De hervormingsplannen stam enstudeerdeinzjnegeboortestad,voorts
van die beidestaatsdienaarsledenechterschip- te H eidelberg en te Baselin de regten.Misbreuk op den tegenstand van hetHofen van noegd over de geloofsveranderingzjnsvaders,

de Parlem enten, en de aftreding van Tnrgot die de Hervormde leer had omhelsd keerde
bewoog o0k M alesherbes om den 12den Mei hj in het gevolg van Hendrik, hertog nan
1776 zjn ontslag tenemen.Hjkeerdenut0t 2s#olIJ-:, onwettige zoon van Hendrik J.f,

het ambteloos leven terug,wjdde zich aan naarFrankrjk terug en vestigdezich inPr0de studie dernatuurljkehistorie en volbragt vence, waar genoemde hertog de betrekking
onder een aangenomen naam eene voetreis van gouverneur bekleedde.A1s jverig R.Kadoor Frankrjk, Nederland 0n Zwitserland, tholiek diende hj eenigentjdonderdeLigue,
om zich met de inrigtingen van algemeen be- doch toen Hendrik IV den troon beklommen
lang en met de volkszeden in die landen had,achttehj dezen Vorstzoohoog,dathj
bekend te maken. ln 1787,nietlang na de in 1805 de betrekking van Kamerheer aan

bjeenkomstder Notabelen,belastte hetHot'
, zjn Hot'aanvaardde.Hj overleed den 16den
door nood gedrongen,hena nogmaalsmeteene Odober 1628.Hj jverde met de grootste
portefeuille,maar vergunde hem geenerleiin- geestdrift voor de zuiverheid der Fransehe
vloed,zoodat hj reeds v6ördevergadering taal,en toen hj op zjn sterfbed 1ag,verbederRjksstanden zjn ontslag nam.Bjhetuit- terde hj n0g eene taaltbut van zjn biechtbarsten van de stol-men derOmwentelingver- vader en verzochthem van de zaligheid des
maande hj de Nationale Vergadering t0tge- hemels te zwjgen, daar hj deze doorzjn
matigdheid,terwjlhj denKoningaanspoorde slechten stjlbedierf.Zjne poeuvres''zjn bj
t0t standvastigheid en vaderlandsliefde. Men

herhaling in hetlicht gegeven.
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MALIBRAN- MALLET DU PAN.

M alibran (Maria Felicitas), eene der
rootste zangeressen onzer eeuw , werd geboren te Parjs den 24sten Maart 1808 en was
de dochter van den vermaarden tenorzanger
Man#'
lGcrcic.Zj zag deJaren harerkindsheid teParjs,NapelsenLondenvoorbjgaan,
doch legde eerst op lslarigen leeftjd onder
de leiding haars vaders zich t0e op den zang.
Zj betrad deeerste maalhettooneelteL0nden in 1825 en begafzich in datzelfdeJaar
naar New-York,waar haar vader zich belast
had met het bestuur eener Italiaanscheopera.

Hiqr oogsttezj eenuitbundigenbjvalentrad
erln 1826in hethuweljk metdenreedsbeJ
Mrden Franschen kooqman Malibran.De
beide echtgenooten verlleten echter elkaâr
reed: na verloop van eenJaar,zonderevenwelwettig te scheiden.Zj keerdevervolgens

generaal,isvooralvermgarddoorzjnezamenzwering tegen Np oleon'L Hj werd geboren
den 28sten Junj 1754 te Dôle in FrancheComté en trad op l6-larigen leeftjd in de
gelederen der Koninkljke ljfwacht. Na de
ontbinding van ditkorpskeerdehj naarzjne
geboortestreek terug en plaatste er zich in
1790,alsjverigaanhanger derOmwenteling,
aan hethoofdderNationalegarde.Laterging
h
j a1s kapitein naar de Rjnarmeeen werd
in 1793 adjudant-generaal,in 1799 brigadegeneraal.In die betrekking streedhj in het
Alpenleger en werd in 1805 naarItalië verplaatst als gouverneur Van Pavia.Daar hj*
echter zjne republikeinsche beginselen niet
verloochende, maar de stu tkunde van Napoleonopenljk afkeurde,ontvinghjzjnontslag.
Nu keerde hj terug naarParjsen wikkelde

ich hier in zamenspanningen?zoodat de p0terug naar Euroya,trad te Parjsaanvanke- z
ljk slechts op ln de salons,maarvond in licie hem in 1808 in hechtenls nam ,hoewel
1828 een engg ementbjdeItaliunsclleopera, m en hem geenerlei overtreding k0n te laste

welke zj t0tln 1832 totBieraad strektejter- leggen.In Junj 1812 bragt men hem over
wj1zjtevensvan 1829afJaarljkseenigentjd naar een huis van detentie,en hier ontw ierp
te Londenschitterde.Inmiddelshadzjin1830 hj metandere koningsgezinden hetplan,om
eene betrekking aangeknooptmetden beroem- Napoleon gedurende zjn togt naar Rusland
den vioolspeler CharlendeWlrïpf,en indenz0- van den troon te stooten.Hj ontvlugttein
mervan1832vertrokzjmetdezennaarBrussel den nacht van den 23sten op den 24sten Octoen voorts naar Italië,waar zj te Napels, bermetdenabbé Lafon,een vermetelman,
Rome en Bologna door haar gezang eene 0n- verscheen in de kazernes en m aakte aan de
beschrjfeljke geestdrift wekte.In hetvo0r- soldaten bekend, dat de tyran in Rusland

Jaarvan 1833 verbond zj zich voor40 voorgtellingen aan den schouwburg van Drurylane
te Londen.Daarna begafzj zich wedernaar
Itlië,wMr zj, met uitzondering van een

omgekomen was.Daarop steldehj de gene-

raals GwidalenLahorie,diein deçevangenis

Laforce opgesloten waren, in vrjheid,liet
een voorat'omgekochtbatal
jon dergardevan
uitstap naar Londen,t0tin 1835 bleef en in Panls onderde wapenskomen en begafzich
de voornaamsteschouwburgenmetdenmeesten naar den plaatskommandant Hkllin,terwjl
bjvalwerdbegroet.Nadateindeljkhaarhuwe- Lafon zich md eenige pelotons naar de praeljk metMdibran wettig ontbonden was,trad fectuur spoedde. M allet deelde Rùllin mede,
zj in 1836 in den echt met deWlrï/f,toefde dat de K eizer dood en reeds een Voorloopig
een paar w eken te Brussel en was w eldra Bewind opgetreden was en verbrjzelde hem
weder te Londen.Hier vielZd OP een Plei- het gelaat meteen pistoolschbt.Deadjudant
ziertogtvan het paard en ontvingkneuzingen Li orde door het schot derwaarts gelokt,
M n het hoofd.Aanvankeljk scheen dit onge- stond R ùllin bj en maakte zich meester van
valgeene gevaarljkegevolgen te hebben;zj M allet. Reeds den volgenden dag w erd deze
vervulde toch hare verpligtingen te Londen met Gl
ddalen Lahorie voor een krjgsraad

en gaf vervolgens eenige concerten te Aken. %est
eld, waar hj eene ongemeenestandvasTegen het einde van den zomerechter werd tlghei
d aan den daq legde.Toen men hem

deze z00 levendige en levenslustige vrouw

n=rzjnemedepligtlgen vraagde,gafhj ten
z0u mjn medepligtige geweest zjn, indien
ik geslaagd ware.''Metkoelbloedigheidhoorde
hj het dopdvonnis over hem uitspreken,en
hj bewaarde dezelfde kalmte,toen hj den

overvallen door nee
-rgedruktheidenzwaarmoe- antwoord:rGeheelFrankrjk,JageheelEuropa

digheid,zoodaterwerkeljk eenebeleediging
der hersenen had pluts gehad. Intusschen

ging zj volgen: hare belofte in September
nMr Manchester,om aldaarbj een muziekfeest werkzaam te wezen. Den eersten dag

hield zj zich goed,m=r den tweeden viel
zj gedurendeeen duëtin onmagt.Dooreene
zenuwkoorts M ngetast,overleed zjden 23sten
September 1836.Zj werd teraarde besteld
op het kerkhof te Laken bj Brussel,waar
een prachtig gedenkteeken harerastplaatsaanwjst. Met haar verdween een bewonderenswaardig zangtalent. Hare stem had een verbazendenomvang,zoodatzjallealt-ensopraanpartjen zingen kon,en haregenialevoordragt
w erd daarenboven ondersteund door hare pergoonljke bevalligheid en door hare gevoelvolle actie.

29sten October 1812 met beide genoemde generaalsdoodgeschoten werd.

M allet du Pan (Jacques),eenuitstekend
dagbladschrjver der voorgaande eeuw ,geboren te Genève in 1749jontving eene wetenschappeltjke opvoeding en werd doortusschen-

komst van Voltaire hoogleeraar in de Fransche letterkunde te Cassel (1772).Hiergaf

hj een: rDiscoursde l'inquencede la phllosophie surleslettres''in hetlicht,maarleyde
weldra zjne betrekking nederen begafzlch
naar Iuinguet te Londen,dien hj ter zjde
stond bj deredactiederpAnnalespolitiques.''
Eerlang echter verliet hj Izlnqwet, en toen

M allet (ClaudeFrançoisde),eenFransch deze in de Bastille geworpen werd,stichtl

MALLET DU PAN-MALMö.
Maïletin 1779teGenèvehettjdschrift:,Mémoires historiques, politiques et littéraires,''
datevenwelgeen grooten bjvalvond,zoodat
hj het in 1782 weder liet varen.Voorts
schreef hj: pDe la dernière révolution de
Genève en 1782'',waardoorhj velevjanden
mu kte. Hj begaf zic,
h om die reden naar
Parjs,waarhj metden boekhandelaarPanà- ke in 1783 het: rlournal historique et
politique'' stichtte, dat veelaftrek had. In

1788 vereenigde Pankouoke dattjdschriftmet
den: pMercure de France'', waarbj M allet
zich belastte met de redactie van het stut-

kundiq gedeelte.Dittjdschrift,hetwelk eene
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in 1793hethuweljk van denprinsvan WalIi.
:metprinsesQ-ol'
inerJ>Br%n.
nmgkt0tBtand.
In 1800 werdhjgrMf,enoverleeddenzlsten
November 1820.Van hem beshan:nDiaries
andcorrespondence(1844j4 d1n)''enpLetters
(1870,2 dln)''.
James & î- # K-ro 1 graaf van * > e#-

bwry,een Engelsch sfnxtsman.Hj werd geboren den 25sten Maart1807 en is een kleinzoonvan den voorgMnde.Weldrawashj1id
van het Lagerhuis en knoopte vriendschap
aan metprinsLodewnk Neolepl,diealsballing in Engeland leefde.Op letterkundig gebied maaktehj zich bekend doordeuitgave
van de nagelaten papieren zjnsgrootvaders.
T0t de Tory-partj behoorende,werd hj in

gematlgde vrjheid voorstond,vielzoozeexin
den smuk, dat daarvan 20000 exemplaren
gedruktwerden.Bj hetuitbarsten der Revo- 1852 in het kabinetvan lord Derby staatsselutie verdedigde M alletde z= k des Konings cretaris voor BuitenlandscheZaken enhaastte
en tastte de Nationale Vergadering aan met zich als zoodanig Napoleon als Keizer van

groote vrjmoedigheid.Na de vlugt desKo- Frankrjk te erkennen.In Decembervan dat

nlngswerd huiszoekingbjhem gedaan,maar jaar, bj de vorming van hetkabinet-dùerhj mogtdeuitgave van zjn tjdschriftvoort- deen,moesthj zjnontslagnemen,dochwerd
zetten.Na het uitbarsten van den 00r10g ont- bjhetoptredenvanhetTorpministérie(1858ving hj van Lodewqk XVI den lastom de 1859) weder belast met de portefeuillevan

Dultsche Vorsten t0t eene gematigde tus. Buitenlandsche Zaken.Toen in 1866deTories
Bchenkomstin de aangelegenhedenvanFrank- wederaan hetroerkwamen,zaghjzichberjk aan tesporen.Hj toog dan 09k in Mei noemd t0t geheim-zeqelbewMrder, - eene
1792 naar Frankfort aan de Main,maar al betrekking, welke hj sedert 1874 00k bezjne bemoejingen waren vruchteloos.Dege- kleedtin het ministérie-Didrllli.
beurtenissen van 10 Augustus 1792,toen te
M alm ö ,de hoofdstad der Zweedsche'
proParjs zjn huis vernield en de uitgave van vincie (Lën)Malmöhus, ligt in het vruchtzjn tjdschrift verboden werd, bragten hem baarste gedeelte van Schonen aan deOresund
nM r Genève.Als een jverigtegenstanderder on is omgeven door een kanaal,aan welks
Franschgezindeyartj 0ok dâârvervolgd,ging overzjde zich de beidevoorsteden oster-en
hj in het voorlaar van 1793 naarBrussel, W esterwërn verhefen.Zj is goed gebûuwd
wMr hj zjne heftiqe brochure:pconsidéra- en heeft breede, regte straten en een fraai,
tions sur la révolutlon de France''ter perse door lanen omgeven park, waar zich het
legde.Toen de Franschen derwaarts trokken, stadswaterreservoir bevindt.Van de openbare

keerde hj terug naar Basel.Beroofd van alle
middelen van bestaan, werd hj berigtgever
aan de Hoven te W eenen,Berljnen Londen
en zette den strjd tegen de Republiek met

gebouwen vermelden wj, behalve een paar

Freiburg in de Breisgau,waarhj eentreurigen winter doorbragt.In 1799 spoeddehj
zich naar Londen, waar hj den rMercure
Britannique'' in het licht deed verschtgnen,
welke grooten opgang maakte.Hj overleed
echter reeds den loden Mei1800.Van zjne
geschriften vermelden wj nog:pDu principe

gesticht.Handelen njverheid ontwikkelen er

kerken: het raadhuis metde groote Knoetszaalen het oude kasteelMalmöhus,hetwelk
thans t0tkazerne,gevangenisen verbeterhuis
jver voort.Zjn ongunstig oordeel over het dient. Men heeft er een gymnasium , eene
gedrag van Napoleon in Italië was in 1796 technische en eenezeevaartschool,onderscheioorzaak van zjne verbanning uit Basel.Hj dene inrigtingen van w eldadigheid en hospibegaf zich nu naar Zurich en vervolgensnaar talen,benevens een zeerrjk krankzinnigen-

zieh zeervoorsyoedig.Er zjn grootetabaksfabrieken,machlnenfabrieken,metaalgieterjen,
loojerjen, spiegel-, zeep-,suiker-,kaarten-,

wagen- en handsts
hoenenfabrieken enz. O0k
behooren er verscheidene schepen tehuis.Het
voornaam ste uitvoer-artikel is er graan.
desfactions en général,etde celles quidivi- M alm ö vindt m en reeds in 1259 onder den
sent la France (1791)'', - vCorrespondance naam van Malm öhaugiverm eld en w erd door
politique pour servir à l'histoire du républi- de leden van de Hansegewoonljk Elleboog
canismefrançais (1796)'',- en nEssaisurla geheeten, maar het eerst in 1319 op hare
destruction de la ligue etde la llberté helvé- tegenwoordige plek opgebouw d.De stad w as

tique (1798)'.
eene der belangrjkste handelsplaatsen van
M alm es
bury. Onder dezen naam Ver- Denemarken,zoolangzj t0tditrjkbehoorde;
@@
melden w p:
o0k nam zj levendigdeelaandeHervorming
James lTarris, graaf van A clple.
sslr:,een en aan de binnenlandsche onlusten.Hierdoor
Engelsch staatstman.Hj werd geboren teSa- evenwel, alsmede door den langdurigen 00rlisbury den 9den April1745!studeerdete Ox- 10g tusschen Zweden en Denemarken,waarin
ford en t6 Leiden w erd ln 1767 secretaris zj in 1643doordeZweden en in 1677door
van legatie te Madrid en toen achtervolgens de Denen belegerd werd,had zj veel te
gezantteBerljn,Petersburgen'sGravenhage, ljden.Eerst tegen heteindedervoorjaande
zag zich in 1788 t0t pair benoemd en bragt eeuw begon zj wederte bloejen,enln18:5
X.
22
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MALMö-MALPIGHI.

teldezj xuim 3Q000 inwoners.Zj beziteene 1693 gebombardeerd (geljk in 1695 doorde
goede haven en is 400r een spoorweg metde Nederlanders) en in 1708 M ngetast door lor;
gteden derzuideljke Zweedschegewegten en M arlborough, die er echter slechts eenige
d00r een geregeld stoombootverkeermet K0- schepen en magazjnen vernielde.Destad St.

penhagen,Liibeck, Gothenburg en Stokholm
verbonden.
M alo (St.), eene sterke zeestad,vesting
van den tweeden rang en hoofdplaats vaneen
arrondissement in het Fransche departement
Ille-vilaine, ligt aan de noordkust van BreKgne op de rots Aron en is methetvaste

Servan, aan den mond der Rance en aan
den spoorweg gelegen, is als het ware de

lan; verbonden door een dam (Si110n) ter
lengte van 200 Ned. el,aan wiens uiteinde
zich een kasteelmet4torensverheft,terwjl
hj met de stad en de kust eeneruimeen

geslacht uit de familie der Malvaceen.Het

v
oorstad van St.Malo.Zjishiermededoor
een kanaalverbonden,bezlt eenehandels-en
oorlogshaven en telt omstreeks 13000 inwoners.

M alope L.is denaam van een ?lanten-

onderscheidt zich dooreen dubbelen kelk (de
buitenste 3-bladig en de binnenste s-spletig)
en door talrjke éénzadige,t0t een kluwen

veilige haven vormt.De mond der haven is zamengevoegde zaaddoozen. Het omvatéénnaauw en v01klippen en ondiepten.Daaren- Jarige planten, die aan dekustder Middelboven liggen er de schepen gedurende de eb landschezeegroejen.Van de soorten,welke
bjna geheeldroog,terwjlhetwaterbjspring- a1s sierplanten op onze breedte rorden gevloed ter hoogte van 15 Ned.elwast.Aan kweekt,noemen wj: M.-JIJc01#e.
:L.die

de westzjde der stad,tusschen deze en St. in Spanje en in het zuiden van Frankrjk

Servan,strekt de reede zich uit,werwaarts in de weiden voorkomen, met langwerpige,
de Ilance hare Nvateren voert,doch 00k hier stompe bladeren en paarse bloemen, - en
heeftmen eene n0g ruimere en diepere haven M.J
rWt
fl Can, uit Noord-Afrika en Andagebouwd.De stad isamyhitheatersgewjsge- lousië, met gesteelde, onbeha>rde bladeren

legen.Sommige wjken zjn regelmatigaange- en fraaje,groote,hoekstandige,licht-qurperlegd.Men heeft er hooge huizen van graniet, roode bloemen, met de verscheidenheld M .
meestalnaauwe straten,ringmuren met bas- frWt
fl grand@ora met n0g grootere, roode
tioqsen aan de oostzjdeeene vesting.Daar- ofwitte bloemen.
enboven wordt de reede verdedigd door 5 op
M alou.onderdezennaam vermeldenwj:
eilanden gebouM e forten.Men heeftergeene
Jean .
flyfi.
:fe M alowt een Belgisch godgeandere merkwaardige gebouwen dan dehoofd- leerde.Hj werdgeboren den 3ostenJunj1809

kerk en het stadhuis.Er zjn 11000 inwo- te Yperen,werd in 1835 hooglerraar in de

ners, en m en vindt er eene hydrographische
sehool,eeneopenbarebibliotheek,eenmuséum

dogmatiek te Leuven en in 1848 blsschopvan
Brugge, en schreef 0.a.: pLa leeture de la

van schilderjen.een kabinetvoornatuurljke SainteBible en languevulgaire,Juyéed'
après
historie,onderscheidenegenootschappen,fraaje l'écriture,latradition etlasaineralson(1846,
wandelparken en beroemde zeebaden. Men 2 d1n)'',- en pRecherchessurlevéritable
vervaardigt er veel zeildoek,touw en andere auteur de l'
Imitation de Jésus-christ (1848;
scheepsbenoodigdheden. Ook zjn er gzer-en 8dedruk 1858)''.
kopersmelterjen, bierbrouwerjen, zoutziede- Jwles
een verdiensteljk Belgisch
rjen,houtzaagmolens enz. De handeliser staatsman en een broeder van denvoorgaande.
niet meer z00 druk afs voorheen, doch er Hj werd geboren te Yperen den 19denMei
gaatn0galtjd veelom in wjn,brandewjn, 1810, aanvaardde in 1836 de betrekking van
pekelvleesch, hennep, teer,m asthouten lin- directeur van het ministérie van Justitie,en
nen, terwjl men er kusthandel drjft met zag zich in 1841 gekozen t0tlid der Tweede
drooge groenten, aardappelen, steenkolen, Kamer, alwaar hj de belangen behartigde

hout,jzer,graa
n,mee1,tabak enhuiden..

In den aanvang der lldeeeuw vestigden zich

der clericale partj.In 1844 werdhj gouverneur van Antwerpen en in 1845 in het libe-

vele inwoners van Aletum (St. Servan)op rale kabinet nan de Wdyer minister van Fide Aronrots en stichtten ereen stadle,het- nanciën.Bj de crisis van 1846 behield hj
welk zjnaarhunnenbisschojMaeloviusnoem- zjne portefeuille, maar stelde haarin 1847
denN en in 1149 werd hetblsdom vanAletum in handen van Veydt.In 1848verloorhjzjn

derwaarts verplaatst,alwaar hetbleeft0taan zetel in de Kamer,maar werd in 1850 herde Groote Omwenteling.Deinwonersdierstad kozen. Na dien tjd behoorde hj t0tdeinonderscheidden zich reedsin demiddeneeuwen vloedrjkste leden van den Senaaten werd,
als ervaren zeelieden,en sedertheteinde der gesteund door de clericlalen, in 1871 weder
15de en den aanvang der 16de eeuw namen ministervan Finandën,welke betrekking hj

zj deel aan vele handels-en ontdekkings- tha
Mns(1!77)n0gbekleedt.
reizen. Zj mukten in 1495 zich meester
alplghi (Marcell0),een uitstgkend ItaV:n de kabelaauwvisscherj op NewFound- liaansch ontleedkundige, geboren ln 1628 te
land,ontdekten onderJaegwes Cartéer in1534 Crevalcuore op het gebied van Bologna,stuCanada, zeilden in 1693 om Kaap Hoorn, deerdein dezestadin de medicjnen enwerd
ten einde handelsbetrekkingen aan te knoo- er hoogleeraar in de artsenjmengkunde. In
pen met Peru,en stichtten latervolkplaptin- 1657 vertrok hj in die betrekking naarPisa,
gen op de Falklandseilanden (Malouïnen). doch keerde na verloop van 3 Jaren naar B0Door de najverigeEngelschen werd destad logna terug.Daarna werd hj in 1662 hoqp

meermalen bedrelgd, in 1378 belegerd, in

leeraar in de geneeskunde te Messina,maar
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geraakte spûedig in oneenigheid met de Ga- voorzien.De kelk is s-deelig,doorgaansoverlenisten en Arabieren, zoodat hj wederom bljvend en veelalvan buiten raet 8 t0t 12
naar Bologna vcrtrok. Eindeljk riep paus gepaarde klieren bezet.De bloemkroon is &
Innocentil
u XI1 hem in 1691 nMr Rome en bladig, genageld,met 10, op den schjfvor-

benoemde hem t0tljfartsen kamerheer. Hj saigen vruchtbodem vastgehechte,vrjeofaan

overleed aldaar den 29sten November 1694. den voeteenigzinszaâmgegroeidemeeldraden.
Ma%i
gli was de eerste,die zich van den Het vruchtbeginsel bestaat uit 3 zaamgemicroscoop bediende,Om den omloop van het groeide ofnagenoegvrjecarpellen metenkele

bloed te onderzoeken. Zjne waarnemingen
daaromtrentdeelde hj mede in 2brievenaan
B-elli onder den titel: pDe pulmonibus''.
Zjne verhandelingen over de hersenen, de

opgehangene eitlesen draagt3 afzonderljke,
zaamgegroeide stampers. De steanvrucht is
droog of besachtig en geljkt soms op eene
vleugelvrucht;zj is3-hokkig.Dezaden be-

tong, het netvlies, het gevoelsorgaan, den vatten geen kiemwit,maar eene min ofmeer
bouw der ingewanden,de zenuwen,de milt, gebogenekiem en bladvormige ofdikkezaadden uterusenz.,alsmedepverdenzjdeworm, lobben. Deze familie telt omstreeks 350
de ontwikkeling der jongen in het ei, de soorten, en de meeste van deze bevatten
klieren en de ontleedkunde derplanten be- looistof, sommige eene roode verfstof, en

vattenbelangrjkeopmerkingen.Zjneyropera'' velein devruchten plantensljm en suiker.
werden in 1686 te Londen en in 1687 te

Leiden,en zjne roqera posthuma''in 1697
gedrukt. Naar hem ls het M al
pi
yl
iaansche
JIJ- genoamd, hetwelk aan de Negerhuid
eene zwlrtekleurgeeft.

M alplaquet,eendorpinhetdistrictAvennes van hetFransche departementdu Nord,is
vermaard doorden slagtusschendemetdeEn-

gelschenenNederlandersverbondeneoostenrj-

kerstegen de Franschen op den 12denSeptemM alplghia L. is de naam van een plan- ber 1709.Na deverovering van Doornik.door

tengeslacht uit de familie der Malpighiaceën. de drie bondgenooten had de Fransche maarHet onderscheidt zich door een s.deeligen schalk Villars zich verschanst in de bosch-

kelk, 5 lange,getande bloembladen,10 aan rjke streek tusschen Aulnoisen Malplaquet.
den voet zaamgegroeide meeldraden en eene
vleezigepruim met3 êénzadige,eenigzinsgevleugelde noten.Het omvatheestersen b00men in de Amerikaansche keerkringslanden
met doornigo,borstelige ofstekeligebladeren
en bundelvormige,inbloemschermengeplaatste
bloemen. Sommige soorten behooren t0t de
geneeskrachtige gewassen,andere t0tde sier-

Hj werd er doo1
-Eugenius en Marlborouglt
aangetast.De Engelschen wierpenhetcentrum
der Franschen overhoop en scheidden devleu-

gels.Deprins'
tan OranjeLlan WillemFri,
:o)
deed er wonderen van dapperheidqt0t tweetaaal t0e 'ierd een paard onder hena doodgeschoten,en met een aan een vaandrig pnt-

nomen vaandel was hj de eerste, die de
planten. W j vermelden: M .lrdo,
ç L.,een vjandeljkeverschansingbeklom.Villarswerd
boompjein AmerikaenW est-Tndiëterhoogte zwaargewond,zoodatBol
t
jlershetkommando
van 5 of 6 Ned. el, met langwerpig-ovale moestovernemen,en dezetrokmetzjnleger

bladeren, van Onder met brandnetelharen be- over Bavay naar Valenciennes terug zonder
dekt,en licht-purperrûode bloemen;de roode vervolgd te worden. De Franschen hadden
op kersen geljkende vruchten zjnwrang van 15000,dochdeoverwinaars18000man verloren.
smu k, maar w orden ingemaaktgegeten,en
M alta,bj deouden M elite,een aan Ende bast is zeer zamentrekkend,- .
V glabra geland toebehoorend eiland in de Middelland.
Z.,van hoogte als de voorgaande soort,m et sche Zee tusschen Sicilië en de Afrikaansche
ovale, gaafrandige, onbehaarde bladeren en kust? bezit metde naburige eilanden Gozzo,
purperroode bloemen,en smakeljkevruchten Comlno en het onbewoonde Cominotto eene

opleverend,- en M .y/f
zz/cccd/olic L.die4 oppervlakte van 6,71 D geogr.mjl,van
Ned. el hoog w ordt, in Cayenne en zuidAmerika voorkomt en bleek-roode bloem en
draagt. De roode vruchten van deze w orden
onder den naam van Barbadoskersen gegeten.

welke M alta 5 beslaat,en teldein 1873ruim
145000 inw oners. De grond, uit verweerde
kalkrotsen m et holen en grotten be:taande,
is met veel moeite in vruchtbaar land herTot de sierplanten behooren:M .czeldfï/b/ïl schapen door naiddel van aarde, welke m en
L.,een sterk vertakte heester metljn-lancet- uit Sicilië derTvaarts heeft gebragt. Hj is
vormige bladeren en licht-roode bloemen,- heuvel
achtigenv0lrotsklipgen,entochmaakt

M.coccldrt
x L.met fraaje roodachtig-witte men erqebruik van hetgemngsteplekje.Het
bloemen,- en .
Vtf'
lteata Ker.metgaafran- klimaat ls er warm , doch tevens afgekoeld
dige,van ondermet brandnetelharen bedekte door zeewinden en zeer gezond.Hetontbreekt
bladeren en licht-roode bloemen.
er nietaan yeiten,schapen,ezels,gevogelte,
M alpighiaceën is de naam eener plan- visch en honlg.Voorts verbotlwtmen erpeultenfamilie met de volgende l
tenmerken. De vruchten,groenten,sodaplanten,veelkatoen?
bladeren zjn tegenoverstaand,zelden afwis- suikerriet, uitmuntende boomvruchten, een
selend, enkelvoudigj gaaf en gaafrandig met weinig wjn en watgraan.Men vindtereen
kleine steunbladen, w elke echter vaak ont- fraajen plantengroei,en derozen van Malta
breken; de bloemen zjn tweeslachtig,nage- w aren*reeds in de dagen der oudheid vernoeg regelmatig, t0t trossen of bloemscher- maard.Erzjn geenebosschen;alleen op het
men zamengevoegd en zelden alleenstaand in zuidwesteljk gedeelte van heteiland groeit
debladoksels.Debloemstelen zjn meestalin eenig hout. De bodem levert er marmer,a1het midden geleed en van 2 schutblaadjes bast en goeden bouw steen,en het zoutw ordt
22*
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er uitzeewaterbereid.Denjverheid bepaalt
erzich bj devervaardigingvankatoenen en
zjden stcfen, van sieraden van koraal,
van sigaren en schrjnwerkerswaren.Daarentegen zjn handel, scheepvaart en visscherj er van groot belang.De inwoners
beljden de R.Katholieke godsdienst en behooren meerendeelst0tden Maltésisöhen (Semietischen)volksstam.Dealgemeenetaaliser

sedert 1823 de Engelsche,doch men spreekt
er 00k Italiaansch en op het land eene basfnnrdsoortvan Arabisch.Diteiland,hetmiddelpunt der Engelsche stoomvMrt in de Mid-

dellandsche Zee, is tevens uit een krjgs-

kundig oogpunt van groot gewigt.Het is
scheeystimmerwerven en arsenalen.Dehoofdom d1e reden zeer versterkt en bezitgroote

ljke ambtenaren Niorden er V00r 't overige
donr de bevolking geknzen.
Maltebrun (Conrad), eigenljk Malthe.fr
f
xlzl,een zeer verdiensteljk aardrjkskundige,geboren te Thisted in Jutland den 12den
Augustus 1775, studeerde te Kopenhagen en

wierp zich bj het uitbarsten der Fransche
Revolutiemetjeugdige geestdriftin dearmen
derpolitiek.Hj schreef eene vinnigesatyre
onder den titel: rKatechismus der Aristocraten (1795)''
,werd doordepolicievervolgden
nam de vlugtnaarZweden.TweeJaren later
keerde hj terug, maar moest nogmaals de
wjk nemen en werd in 1800bj verstek t0t
ballingschap verwezen.Nubegafhjzichnaar
Parjs,waar hj door het geven van onderwjsin zjn onderhoudvoorzag.00kbegonhj

Btad ls er Lavaletta (zie aldaar).De oude voordagbladen teschrjven;in 1806 wyrdhj
hoofdstad, M alta of Civita-Fecclo geheeten, medewerker aan het: nlournal des Debats.''
telt 7000 iùwoners, G zit Oude bouwvallen Van 1808 t0t 1814 schreefhj de:pAnnales
en ligt in het binnenland.In het voormalig desvoyages,de la géographie et del'histoire
kasteel van den grootmeester,11 Bo
zjsc
dehet
spit
no- (24 dln)'',en in 1818 metEyriesde:rN0ugenaamd, bevindt zich thans eene

velles annales des voyages''.Na den valvan
Napoleon, wiensvoorstanderhj was,gafhj
Malta en Gozzo waren omstreekshetJaar het blad: XLe Spectateur''in het licht,het1400 vösr Chr.Tyrisch-phoenicische volkplan- welk echter weldra bezweek,enin 1815werd

nerj.

tingen,en van pebouwen uitdien tjd vindt
men thans n0g sporen op Gozzo. Men wil,
dat gedurende het heldentjdperk dit eiland
reedsbekrnd geweestisaan deGrieken,die
het Ogy.pa noemden en als de w oonplaats
der nymf Calypso beschouwden! wier grot
thans n0g aangewezen wordt.Belde eilanden
w erden om streeks 400 vöörChr.doorde Carthagers bezet,die in den tweeden Punischen

hj medewerkeraan de ultra-koningsgezinde:
rQuotidienne''.Voortszochthj in een afzonderljk geschxift het regt der legitimiteitte
verdedigen. Later verbond hj zich weder
aan het; plournal des Débats''
?en bleefaan
ditblad werkzaam t0taan zjn dood op den
14den December 1826.Zjn belangrjkst grschrift is een: rprécis de la géographieunlverselle (1824- 1828,8 dln)'',dochdelaatste

** afkomstig van H '
aot, die verO0r10g voor de Romeinen moesten wjken 2 deelen Zgn
In 56 na Chr. leed de apostel Paulu er volgens eene 2de uitgave bezorgde.00k was

schipbreuk,en terwjldeoverleveringmeldt,
dathj ereeneChristeljkegemeente gesticht
heeft, brengt men er den vreemdeling thans
n0g bj de grot,waar hj zjn verbljfheeft
gehouden en toontmen hem den afdruk van
den voet des Apostels,toen hj eraan land
stapte. In 454 na Chr. maakten de W andalen zich van het eiland meester,in 494 de

Goth6n, in 533 de Byzantjnen onder BelL-

:* 1 : en in 870 de Arabieren,die hetM alfcrAe noemden en m et eene geringe tusschen.

yoos t0t aan 1090 in bezithielden.In dat

hj medewerkeraan den uitmuntenden:pDictionnaireyéograyhiqueuniversel(1821,8dln)''
l
terwjlhj de stlchting bevorderdederSociéte
géographique, waarvan hj geruimen tjd secretaris was.ZjnepMélangesscientifqueset
littéraires(1828,3 dlnl''zjn in hetlichtgezonden door Nachet. - Zjn zoon Votor
A dolphe A tgfelrf4zl,geboren in 1816 en hoogleeraarte Parjs,legdeeenenieuwebewerking
ter perse van het: pprécis'' zjns vaders en
schreef daarenboven: pltinéraire historique
de Philippeville à Constantine (1858)''1 rLa France illustrée(1855- 1857,3dln),en pluesEtatsUnisetla Mexique(1862)''.
M altézer ridders.Omstreeks hetJaar

J= r werd hetveroverd door de Siciliaansche
Noormannen en als een markiezaat met Sicilië verbonden. Dit duurde t0t in 1530.Toen
schonk Larel V het eiland aan de ridders 1048 kochten kooplieden uit Amal; te Jeruvan St.Jan1nadi
en tjdMaltéserridders4e- salenl eene kerk met een klooster en een
noemd,a1s leen van het koningrjk Sicillë. hospitaal ten behoeve van arme,zieke bedeBonaparte maakte zich in 1798,toendegroot- vaartgangers, en de daarin gevestigde monmeester Ton A o
'vl
yddcFzer het bewind in han- niken, zich onder de bescherming stellende
den hadjop zjn togtnaarEgypte doorver- van den apostelJohannes,ontvingen dennaam
raad van heteiland meester,dochdeFransche van St.JpAt-se.
:broeders!,%.Jczld-ùrodAr.
çof
bezetting moest in 1800 zich overgeven aan Jokannieten. Na de stichtlng van het koning-

de Engelschen. Bj den Vrede van Amiens rjk Jerusalem schonk Godfried '
t
lczzBouillon
w erd w e1 is waar de tertlggavevanheteiland hun aanzienljke bezittingen,en deOrdewerd
aan de Orde beloofd,maar in 1803 door En- door den Paus bevestigd.Deze Orde breidde
geland geweigerd,en bj den VredevanParjs in de 12de eeuw zich aanmerkelgk uit,daar
(1814)kwam hetin bezitvanGroot-Brittanle. aan de monniken door den tweeden grootHet wordt bestuurd door een Britschen gou- m eester,Raymond de Tly,tevens de verpligverneur en heeft eene Engelsche bezetting ting w erd opgelegd om tegen deOngeloovigen

van 7-of8000 man.De overheden en regter- te strjden.Z00 vormden zj eene geesteljke

MALTHZZER RIDDERS-MALTITZ.

:41

ridderorde)namen t0einrjkdom ,maartevens Italiaan Aicci, z00 verklaaxde o0k M altltu ,
in weelde en ongebondenheid, en hadden dat de vermeerdering der middelen van behevige twisten met de Tempelridders.
staan geen gelt
jken tred hieldmetdiederbeToen Jerusalem in 1187 wederinhanden der volking.Volgens hem groeitde bevolkingvan
Mohammedanen wasgevallen,werd de hoofd- 20 t0t20jaarvolgenseenegeometrischereeks
zetel der Johannieten naar Cyprusverlegd en (1,2,4,8,16enz:),terwjlde hulpmiddein 1309 naarRhodus,datzj na een zwaren len t0t onderhoud toenemen in eene arithme-

strjd tegen de Turken in 1522moesten verlaten.Kort daarna (1530)verkregen zj van
keizerKarel F heteilandMaltametdenabjgelegene eilandlesin leen,ondervoorwaarde,
datzj strjd zouden voeren tegen deTurken

tischereeks(1,2,3.4,5 enz.
).Daaruittrekt
hj het besluit,dat de Staat in hetbelang

van het algemeen de uitbreiding der bevol-

king beperken en t0t de juiste verhouding

met de m iddelen van bestaan terugbrengen
en de zeeroovers,en MaltaaanNapelsafstaan, moet.Hoezeertalrjkefeitentegenzjn stelsel
zoodra het hun geluktwas,zich weder van werden aangevoerd,heefthj toch doorzjne
Rhodusmeesterte maken.Zj ontvingentoen uitgebreide statistiek groote verdienste verden naam van M altézer ritftfer.s en vochten worven. Hj schreef voorts: pprinciples of
onder aanvoering van hun grootmeester Jean politicaleconomy (1819- 1820,3 dln)'',- en
de Ztzrtxleffd, de stichter der evenzoo ge- rDeini
tionsin politicaleconomy (1827)''.Hj
noemde stad,metgeestdrifttegen deM oham - overleed te Bath den 29sten December 1834.

M altitz.Onderdezennaam vermeldenwj:
I'
ranz Frcd#ricA,vrjheer non.xh/fïïz?een
reeds door de Hervorming hunne goederen in Duitsch dichter.Hj werd geboren in 1794,
de Protestantsche landen - Engeland en Ne- was in 1826 en 1827 Russisch gezantbj de
derland - verloren hadden.Toen de Engel- Vereenigde Staten,in 1832 bj hetH0fvan
medanen.Zj hielden erzich staandet0taan
de groote Fransche Omwenteling,hoewelzj

schen in 1800 Malta veroverd hadden,zoch- Prllissen en later buitengew oon gezant te

ten de Maltézerridderssteun bj den Keizer '
sGravenhage.Na den dood zthler gemalin
van Ruslandenbenoemdendezent0thungroot- zeide hj depolitiekeloopbaan vaarwel?vesmeester.Ditkrenkteeehterden PausendeR. tigde zieh te Boppartaan de Rijn,en over-

en April1857.Hj ieverde een:
Katholieke Vorsten, zoodat hunne goederen leed den 25st
werden verbeurd verklaard.Nadenvalvan Na- rDemetrius'' naar het plan van Rehiller,Fplepzl zochtde ordezich wederte verheFen, voorts: rGadiehte (1816)', - rDie Geister
doch zj bezatnaauweljkseene schaduw van auf Yburg, eine Rittersage'', - pphantasiehare voormaligegrootheid.D ePausverplaatste bilder, gesammelt am malerischen Ufer der
in 1826 haar kapittel naarFerrara,en later Spree (1834)''
,- en onderscheidenevertalinwerden de baliën der orde in hetLombar- gen uit het Fransch, Engelsch,Ru%isch en
disch-venetiaansch Koningrjk hersteld. In Italiaansch.
werkeljkheid evenwelisde Ordegeheelver- Apollonius,vrjheer ron .
rt
zldifz, een J
*OnvallenthoeweldeKeizersvah oostenrjk en Fere broedervanden voorgaandeen geboren
de Koningenvan Spanjezichhetgrootmeester- ln 1795.Hj wasgeruimen tjd Russlschgeschap toekennen.

volmagtigde te Ri0 de Janeiro, voorts aan

De kleedinq der Maltézer riddersbestond hetHofteW eimar(1841),nam zjn ontslag,
in vredestjd ln een langen zwarten mantel maar bleef aldaar gevestigd, en overleed er
met een Maltézer kruis (wit met8 punten) den zdenMaart1870.Zjne gedichten vonden
op de borst en op den linkerschouder,- in
den oorlog in een rooden w apenrok meteen
w it kruis op de borst en een op den.rug.

M althus (Thomas Robert),een beroemd

Engelsch staathuishoudkundige, geboren in
1766 te Albury in het graafschap Surrey,

studeerde te Cambridge,waar hj vervolgens
eene ondergeschikte leeraarsbetrekking bekleedde en een geesteli
jk ambtverwierf.In
1805 zag hj zich geplaatstals hoogleeraarin
de geschiedenis en staathuishoudkunde aan
het collège der Oost-lndische Compagnie te

Hailelbury,welkebetrekking hjt0taanzjn
dood waarnam.Nog vôördat hj derwaarts
vertrok,hadhjzjnvermaardgeschrift:pEssay
on theprinciples ofp6pul
ation (1798)/'inhet
lichtgegeven,en hetOpzien?datzjnebeweringen baarden, spoorde hem aan,om zjn
stelseln0gverderuittewerken.Hj bezocht
in 1800 het vaste land, volbragt grondige
nasporingen over den toestand der bevolking

en deed zjn boek in eene nieuwe gedaante
bj herhaling in het liehtverschjne,
n (1811,
5de druk ,3 dln).Evenalsvôôr hem de Schot
W allk e, de Engelschman Townuhend en de

grooten bjval.W jvermeldenvanhem :ppoetisehe Versuehe (1817)'', - den humoristischen rom an:pGestsndnisse einesRappen m it
Anmerkungen seines Kutschers (1826)'5 hettooneelspel:rDerD ichterund derU ebersetzer (18Q9)'' ?Gedichte (1838,Q dln)'',
DDram atische Elnfâlle (1838,2 d1n)'
',XDreiFâhnlein Sinngedichte (1844)''1- prrielinium (1856)'',- rNoeh ein Blatt in Lethe
(1
85e7)
nHö
Velr
mme
n,,(1858)''?Di
M'')underrvo
currddeer
ls
etu
(1
863)
,- en een
aantaltooneelstukken.

Gotthilf Hmgdf,vrjheernon w
vglfifz,desgeljkseen Dultsch dichter.Hj werdqeboren

teKönigsberginPruissenden 9denJulj1794,
bezocht de académie te Tharand en nam als
vrjwilliger deel aan den bevrjdingsoorlog.
Voorts ondernam hj eenereisnaarItalië en
vestigde zich daarnateBerljn.In zjndrama:
DD er alteSttldent''betuigdehj meersympathie voor Polen dan de censuur toestond,en
toen hj de acteurs overreedde?ûm de doorgehaalde plaatsen bj de eerstevûûrstelling,
waar 0ok de Koning aanwezig was,uit te
spreken,ontving hj bevelom Berljn tever-
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laten,zoodathj zich in 1828 naarHamburg waren zjne:psittenbil4erausTunisun4 Albegaf. De Fransche Julj-omwenteling ver- gerien (1869)''in het licht verschenen. Na
vulde hem met geestdrift.Tegen heteindevan eenereisdoorTripolis eneenvertoefop Malta,
1830 ging hj naar Parjs,doch keerdehet waar hj Punisehe opschriften vond en door
volgendeJaaronvoldaan terug,waarna hj te middelvan photographieën mededeelde,keerde
Dresden ging wonen, alwaar hj den Cden hj naarDresden terug,alwaarhj zichbezig
Junj 1873 overleed.Van zjne geschriften hield met de uitgave van een nagelatenhandnoemen wj:rlknzelundWanderstab(1821- schriftvan Adol
f von WredeoverHadramaut
1823,2dln)'',- rHumoristischenRaupenoder (1870). Daardoor opgewekt om het zuiden
v
a
n
Ar
a
bi
ë
t
e
Spâszchen fur Forstmânner und Jëger (4de
onderzoeken, begaf hj zich
druk 1839)'',- psonnenblickç,Gesângereli- in 1870 over DsjiddajMassaoewa enz.naar

giösen Inhalts(6dedruk 1834)'',- sGelasius, Aden,vanwaarhjeenaantaltogtenondernam
der graue W anderer im 19 Jahrh.,ein Spie- door onbekende gewesten van Zuid-Arabië en
gelbild unsererZeit(1826)'',- plahresfriichte belangrjke berigten leverde over de aldaar
der ernsten und heitern Muze (1834- 1835; gebruikeljke talen, inzonderheid over het
2de druk 1843)5'
,- spfeFerkörnern (1831- Mahra-dialect(een overbljfselvan den ouden
1834,4 stukkenl'',- en een aantaltooneel- Zuid-Arabisch-Ethiopischen taaltak). Zjne
stukken, zooals: pschwur und Rache''
, - waarnemingenenonderzoekingenzjngedeelteHansKohlhaas''
,- poliviercromwell(1831):', 1jkopgenomen inverschillendetjdschriftenen
en pDie Leibrente'',- eindeljk n0g:pBal- gedeelteljk in zjne:sReisenach Sudarabien
laden und Romancen (1832)''.
(1872).'' Daarenboven heeft hj n0g eenige
M altzan (Heinrich KarlEckardtHellmuth bundelsgedichtenuitgegevenen onderscheidene
von),rjksvrjheerfpf Wartenberg enTezlzlïl, opstellen in populaire tjdschriften geplaatst.
een uitstekend Duitsch reiziger entaalkenner, Deze schrandere reiziger, door zenuwljden
geboren te Dresden den 6den September1826, get
eisterd,maakte0?den22stenFebruarj1874
studeerde aan de hoogescholen te Miinchen, te Pisa door een plstoolschot een einde aan
Heidelberg en Erlangen ill de regten, en zjn leven.
M alva L.is de naam van een plantengevolgde na hetoverljden zjnsvadersin 1851
geheelen alzjneneiging,om tegaanreizen. slacht uit de familie der Malvaceën.Het 0nNadat hj zich op de Oostersche talen had derscheidt zich door een s-spletigen kelk,

toegelegd,volbragthj in 1852een togtdoor
Algiers en Marokko, bezochtin 1853- 1854
de Moorsche overbljfselen in Spanjeen P0rtugal, daarna Tunis, Egypte) Palaestina,
Syrië, Turkje en Griekenland en vestigde
zich vervolgens eenige Jaren te Algiers.In
1857- 1858 deed hj een hoogstmerkwaardi-

wiensslippen klepsgewjzein den knop gelegen zjn,terwjlde kelk omgeven isdooreen
bjkelk,meestaluit3 blaadjesbestaande,voorts door eene bloem kroon m et 5 omgekeerd-eironde bloembladen, die aan den t0p

dooxgaans uitgerand en wier nageltjes met

het onderste gedeelte der helmdradenbuis
gen togt door het zuiden van Marokko en vergroeid zjn, - door eenekorte,zuilvorbezocht de evenzoo genoemdehoofdplaatsvan mige helmdradenbuis, aan haren t0p in eene

dit rjk.Daardoor aangemoedigd,vattehjhet m- enigtedraadvormigehelm draden uitloopende,
voornemen op om eenebedevaartnaarM ekka
door niervormige,met 2 kleplesopensprinte beproeven.Hiertoeverborghj zjne Euro- gende helmknoples, - dooreen Ongesteeld,
pésche afkomst onder den naam Abdoerrah- in vele hokles,(iedermet één eitle) verdeeld

-J.-Iel-* oFzJ--:#,bleefmeestalinhetgezel- vruchtbeginsel, en evenveel draadvormige,
schap van Egyptenaren,dienietsvermoedden aan den voetzaamgegroeidestjlenalshokjesj

van zjnevermomming en toog in den zomer

-

doorstompe stempels9eeneschjfvormigej

van 1860 over Caïro,Geneh,Kosseir,Yambo veelkorrelige splitvrucht en éénzadige, aan
en Rabegh n= rDslidda,vanwaarhjgelukkig eene zuilvormige middenspil bevestigde kor-

Mekka bereikte.Hj voegde zich naar alle rels,- eindeljk doorniervormigezadenjdie
gebruiken derpelgrims en nam zelfsdeelaan weinig kiemwitbevatten.
den pelgrimstogtnaardenheiligen bergArafat.
De Malva-soorten zjn kruiden,halfheesters
Intusschen ,y
, erd hj verhinderd in zjn plan ofheesters,zelden l
tleineboomen;zjgroejen

om Medina 1 bezoeken,daarmen kwaadver- over den geheelen aardbol,maar het menigmoeden tegen hem had opgevat.In allerjl vuldigst aan de kusten der Middellandsche

moesthj nu naarDsliddaterugkeerenen gebruik maken van het eerste schip t0tzjne
vlugt.Na zjn terugkeertoefdehj bj afwisselinq in Duitschland en Algériëen schreef:
DrelJahreim Nordwestenv0n Afrika(1863,
4 d1n; 2de druk, 1868)'', - en sW allfahrt
nach Mekka (1865,2dln).''Dezegeschriften
baarden opzien in geheel Europa. Op een
tweeden togt nM r Tunesië drong hj dieper
in het binnenland dooren verkreeg ertoegang
t0t eene groote verzameling van Phoenicische

Zeeen aan deKaapdeGoedeH00p.Zjhebben afwisselend qeplaatste, yesteelde, oningesnedene,zeerdlkwjlshpeklge,minofmeer
gelobde, zelden vingervormig verdeelde,van
steunbladen voorziene bladeren. De bloemen
staan alleen of Z:n
@@ in trossen, bundels of

aren bj elkandergeplaatst.Van deinlandsche
soorten zjnM alra dt
ylredfridenMalna'
pxI
.gJrï:

onder de namen van malowe,maluwe,kaa-

Jt
'
eérid ofkaas
jesbloem bekend.Malna .
wlrearu L.iseene2-ofmeûrjarigeplant,dievan

oudheden,wieropschriften hjinzjnerReise Junj t0t Augustus bloeiten algemeen langs
in 4en Regeptschaften Tunis und Tripolis wegen en djken wordtaansetrofen.Zjheeft

(1870,3 d1n)''bekendmaakte.Reedsvroeger een opgaanden stengel, rmg behaarde blad-
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en bloemstelen 5-t0tT-lobbigebladeren,0p- de uitheemsche malva's, die in onze tuinen
eengehoopte, regtopstaande bloemstelen,diep gekweektworden!noemen wp
''n0g:M .-c.uitgerande en aan de nageltlesdigtbehaarde rLtiana,M eapenm Can.,M .tlisr lccfl Andr.
bloembladen, een bjkelk met langwerpig- en M .ctz-ytzssflcf. Paœt.
elliptisehe blaadjes en lichtrocd gekleurde: M alvaceën (Malvaceae)isdenaam eener
paarsgestreepte bloemen. Wj geven hierbj plantenfamilie uitde afdeeling derVeelbloem-

de afbeelding van een stengel(a4opS/sdeder
natuurljke grootte?van eene bloem (b)met
eene meeldradenzull op 4/,deder natuurljke
grootte,van een meeldraad (c)op 8-voudige
grootte,van eea stamperLd)op%dedernatuurljkegrootte)envaneenevruchtmetden
kelk @)in natuurljkegrootte.- M.rvl
#œ'i.
9
Fri6niseeneéénjarigeplant,dievanJunjt0t
Augustusbloeiten bj0nsopbebouwdezand-

bladigen (Polypetalae). Zj omvat kruiden,
halfheesters, heesters en boomen, en de t0t

haarbehoorendesoorten zjn in hetalqemeen

viltachtig van stengel.De bladeren z.
jn aan

den voet van stelmbladen voorzien,afwisse-

lendgeplaatst,bjnaaltjdgekarteldofgezaard,
somtjdsgaaf,maar00k gelobdofhanddeellg.
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Degewonemalva çMalra dglredfHdl.

gronden en langs de wegen voorkomt. Zj
heefteennederliggenden,opstjgendenstengel,
5-t0tC-lobbige,onregelmatiggekartelde,rondachtige,aan den voet hartvûrmige bladrren,
opeengehoopte,maar na den blûeitjd nee
-rge-

zamengevoegd en in den regelvan een bj-

ljk gerimpeldevruchtkorrels.Debladerenvan
die beide soorten leveren een verzachtend,
Bljmachtiggeneesmiddel,datin-enuitwendig
gebruikt wordt.M .zlcel L.is eene overblt)
*vende,in Julj en Augustusbloejendeplant,

digtmettalrjkedraden en niervormigehelm-

kelk voorzien. De kelk is s-deelig, 5 spletig, en dit getal is zelden door 3 of4 ver-

vangen.Er zjn ook 5 bloembladen,metde

kelkbladen afwisselend op den vruehtbodem
bogene bloemstelen, lange, diep uitgerande, vastgehechten dikwjls metdenagelsonderlichtroode bloembladen.een bjkelk metljn- ling ofmetdehelmdradeuzamengegroeid.Deze
lancetvormige blaadjes,en gladdeQfonduide- laatste vormen eene buis,die van boven ein-

kn
opjes,welkemeteenegeboqenespleetopenbarsten.Hetvruchtbeginseliszlttendenbestaat
uit een aantal hokjes, welke om de as der

lampers qelegen zjn en deze dragen. De
die op de beschaduwde plaatsen groeit,- en vruchten zpn zeerverschillend,nameljk bes00k M. ModcAcf. L. en M . cridyu'L. zoekt Sen , doosvruehten en noten.De daarin @e16men in ons Vaderland niet te vergeefs.Van gene niervormige zadenzjnvan buiten ruw ,
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wolachtig en bevindenzichineenevruchtbrj.
De kiem is gebogen,en dezaadlobben zjn
bladvormig en dikwjlsaan debasishartvormig. Men verdeeltdeze familie in 4 groepen.
De eerste 3 hebben een bjkelk.Bj deMa-

hoofdstad Caïro stnrmenderhandveroverdhad,

en benoemde een Turkschen pasla t0t begtuurder van Egypte. Later, toen de Porte
allengs zwakker werd,verminderdehetgezag

derpasja'
s,en deopperhoofden derMameloeIoyec,
dstxqn devruchthoklesnietineenkrans, ken, die onder den titel van Bey in ondermaar slingeren zich spiraalsgewjsom deas; scheidene gewesten heerschappj voerden,
hiertoe behooren Malope L.en Kuakbelia <
maakten zich meeBter van de magt. In de
De M alveae hebben kransvormig geplaatste 2dehelftder 18deeeuw verklaardeAli-beyzich

vruchthokles; hiertoe rekentmen Malva Z.,
Althaea Cav.en Lavatera L.Bj de Hibiseeae
zjn de vruchthokles t0t eene zaaddoosvereenigd;hierbjheeftmen Hibosm L.en Gosepïlw L.(katoen). De laatste groep,die
der Mdeae,is van een bjkelk verstoken en

omvat de geslachten Mda .
fvfA.en Abutilon
&#rJp.- De familie der Malvaceën isvooral
sterk vertegenwoordigd in de keerkringslanden, inzonderheid in die van Amerika.T0t
deze familie behopren Althaea ccsgi/lc 1.
uit hetzuiden van Europa en Hibiscus cannaàlld L. uit oost-lndië, welke beide vezels
leveren voorgewevenstofen.Sommigesoorten

geheelen alonafhankeljk van Turkje(1771)
en aanvMrdde den titel van Sultan.Nazjn
dood onstond tweedracht tusschen de 0PPerhoofden der Mameloeken, en sultan AbdoelHamid (1786) maakte er gebruik van,0D;

EgyptewederMn zjngezagteonderwerpen.
Hunne laatste schitterende r0l vervulden de
Mameloeken onder Ibrahâm en M oerad-bey

tjdens den inval der Franschen in Egypte
enonmiddelljknahunaftogt.Eindeljkgelukte
het in 1811 aan den lateren onderkoning van
Egypte, Mehemed-AlL! de Mameloeken en
hunne bey'ste vernietlgen.

Mam ertknen noemden zichnaarMamers

b
evattenverfstoFen.DeChinézenbjv.geven (Mars) SamnietenuitCappanië,dieindienst
met de bloemen van Hibisews rodl sknensisL. waren geweest van A
M n hunne wenkbru uwen en schoenen eene
laaje zwarte kleur.- Vele kruidkundigen
rekenen t0t deze familie o0k de Biitneriaceën
en de Sterculiaceën, die schier uitsluitend
keerkringsgewassen en daarondergroote b00-

.g
J'fAocl: en, na zjn
dood ontslagen (289 vöörChr.), zich op verraderljke wjzehadden meestergemaaktvan
de stad Messana.Hierhadden zj demanneljke ingezetenen verjaagd of'omgebragt,om

een roofstaat te vormen, die te land en ter

zeeangsten schrik verwekte.Eindeljk wermeMnal
omv
attrn.
vezu isde Daam eeneredelewjnsoort,
welke in de nabjheidderBtad NapolidiMa1vasia in Aforéa groeit.De wjnstok,die hem
levert,isechter00k overgebragtnaarCyprus,
Candia en andere eilanden van denGriekschen
Archipel, alsmede naar Tenerife,Sardinië,
Sicilib' en Provence. De malvezj iszoeten
krachtig en heeft een eigenu rdigen geur en
smaak.M ennoemtdezenwpninItaliö:pManna
alla bocca, balsamo alcervello (manna voor

den zj overwonnen doorHiëro11bj Mylae,
hoewelzj 8000mansterkwaren,waarnadeze
hen inMessanabelegerde(265vöôrChr.).Eéne
partj derMamertjnen riep deCarthagersom
hulp,en eene andere wendde zich in 264 t0t
deRomeinen.Dezezonden denconsulAy iv
6AIJl#ï># derwaarts, die de Carthagers ult de
stad dreef. Juist deze gebeurtenissen gaven

aanleiding t?t den eersten Punischen oorlog.
M am lanl(Terenzio della Rovere,graag,
den mond,balsem voor de hersensl''.
een Italiaansch dichter, wjsgeer en staatsM am eloeken , een Arabisch woord,het- m an , geboren in 1800 te Pesaro wjdde zich
w elk slaven beteekent,is in Egypte de naam reeds vroeg aan de studie der letteren en bevan slaven, die, uit vreem de gewesten af- m oeide zich tevens met de aangelegenheden
komstig,de gewapende magtdes Sultansvor- des lands. Betrokken in de beroeringen van

men.Toen nameljk inde13deeeuw DfengoXM S hetgrootstegedeeltevan Aziëaanzjne
heerschappj onderwierp en eene menigte inZonersa1sBlavenwegvoerde,kochtNedqimedd%n-# .
oeb,sultan van Egypte, daarvan niet
minderdan 12000,gedeelteljk Mingreliërsen
Tslerkessen,maarmeestTurkenuitKiptslak,

1831 in den Kerkeljken Staatals1id vanhet
Voorloopig Bewind van Boloqna,vlugttehj
naar Parjs,waarhj,afkeemg van de overdrjving van Mazzini,zochtmedetewerken
t0t de wedergeboortevan ltalië.In dien tjd
vervaardigdehj hetmeerendeelzjnergeschrif-

ten? zooals: pRinnovamento della flosofa
liet hun eene militaire opleiding geven en antlca italiana (zde druk 1835)'' - rDel1'
vormde uit hen een korps, dat zich weldra ontologia e delmetodo (1841)'',- pDialoghi
van de regéring meester maakte en na het discienzaprima(1846)''enz.Van deamnestie

vermoorden vandensultanToeran-k
îiaeh(1251) van Piu IX van 15 Julj 1846 maakte hj
uit zjn midden Eibek t0tsultan van Egypte geen gebruik,maar begaf zich op uitnoodi-

benoemde, met wien de dynastie der Bahri- ging van Karel zlà:rfnaarTurjn.Eerstin
tisehe Mameloekeneenaanvang nam ,opwelke hetbegin van 1848 ging hj naarRome en
in 1382 de tweede Mameloeken-dynastie,die werd er de leider der qematigde partj.Na
4erBordslieten,volgde,gestichtdoorBerkoek. het verleenen der Constltutie van 3 Mei zag

BeiderheerBchappj duurde Q66Jaren,waarin hj zich benoemd t0tministervanBinnenlandde M ameloekenyvooralonder Beinars en KLloooezl, vele lànden veroverden en onder
Ck@lil,een zoon van laatstgenoemde,in 1291
de Franken uithetOost* verdreven.k%elim I

qche Zaken en hg spande alzgne kraehten

in, om de r ondw et tegen de eischen der

uiterste partjen tehandhaven.De moejeljkheden werden echter onoverkomeljk ,en het

brut hun rjk ten va1,nadathj in 1517de ministérie trad aftegen heteinde van Julj.
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xico te huis behoort en zich onderscheidt
MamLanL ging nu weder naar Turjn,waar Me
hj met GLobertien anderen een genootschap door eene bolle ofcylindervormige gedaante,
vormde, met het doel om een Italiunschen talrjke wratten en eene groote hoeveelheid
lksap.De wratten dragen ëne stekels of
bondstaatte sticbten.W eldra keerdehj naar me
Rome terug in de hoop, dat hj den twist haren.Descharlakenroodebessen der M .Wv,
ez Haw. worden door de Indianen gegeten.
tusschen den Pausen zjne liberaleonderda- pl
nen uit den weg zou kunnen ruimen en be- D e soorten,welke in Europa gekw eekt worlastte zich,na het vermoorden van Rossi(15 den,onderscheiden zich echternietdoorgroote
November1848)en in weerwilvan 'sPausen bloem en.
vlugtn= rGaëta(24November),inhetdemo- M am m ea L.is de naam van een plantencratisch kabinet Galetti met de portefeuille geslachtuitde familiederGuttiferae.Detwee
van Buitenlandsche Zaken.O0k behoorde hj soorten zjn boomen metlangwerpige,gestiptot de afgevaardigden naar de Romeinsche pelde bladeren.De bloemen zjn enkelvoudig

Constituante totdat de Republiek afgekon- en okselstandig;de gekleurdekelk isz-bladig
digd werd. Na hetherstelvan hetpauseljk en afvallig en hetaantalbloembladenbedraagt
gezag moest 00k M amiané, in w eerwil van 4 t0t 6.Dat der meeldraden is onbepaald,
zjnebemoejingen ten gunste van den Paus, doch zj zjn zeer kort.De stjldraagteen
zich onttrekken aan de vervolgingen der 4lobbiqen stempel, en het vruchtbeginselis
j:M .
reactie.Hi
j vertrok naar Genua en stichtte 4-hokklg. Van de soorten noemen wi
J'
?ldriccllZ.,een
aldaar eene acaboom ter hoogte
démievoorwjsvan 20 Ned.el
begeerte.In1856
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ker OP deAntilsouvereiniteit,
der nationaliteit
len gegeten.svj
en der non-interventie ontwikkelde en verde- geven hierbj de afbeelding van een tak (J)

digde,geltjk hjdiereedssedert eenige Jaren
als hoogleeraar in de wjsgeerige geschiedbeschouw ing te Turjn verkondigd had.Toen
êraaf'Cavour ixl den aanvang Van 1860 een
nieuw kabinet vormdet werd hj minister
van Openbaar Onderwjs! maar bleef niet
lang genoeg aan het bewlnd om belangrjke

en van een vruchttak (à),beide op 1/4de der
natuurljkegrootte,vaneenonvolgroeidenstamper(c)Op dedubbele grootteenvaneenzaadle
(#) in zjn hard omhulsel op 3/:dedernatuurljkegrootte.
M am m oet isde naam eenerolifantensoort
uitde diluvialeenjongstetertiairetjdperken,

hervormingen totstand te brengen.Van 1865 w elke het tegenwoordige voorafgingen. D e
tot 1867 was hj Italiaansch gezantbj het mam moet komt in bouw van tanden en geZwitsersche Bondgenootsehap en keerde toen raamte sterk overeen metdethansn0glevende
naar Italië terug,waa?hj thansde betrek- olifanten. Men vindthunne slag-en maaltan-

n zeerdikwjlsin diluviale klei-enkiezelking bekleedt van vice-yresidente van den de
Senaat. Van zjne geschrlften vermelden wj lagen, in zoetwaterkalk en zelfs in holen.
n0g: rscritti politici'' en pconfessioni d'un
metafsico''.

Hunne reusachtige beenderen,die men reeds
vöörlang heeft Opgedolven, werden weleer

M am illaria ofW rattencactus is denaam voor beenderen van menscheljke reuzen gevan een soortenrjk cactusgeslachtj dat in hûuden,bjv.die,welkemenin de16deeeuw
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in Aix ontdekte,voor dç qverbljfselen van datde eerste mensckentegeljk metdenmamkoning T-tobaeâ.Ook Labn%zdachtniet aan moet hebben geleefd.
een olifant, toen een mamm oetgeraamte uit
In Italië, waar inzonderheid het dalder

den Siwekenberg bj Quedlinburg werd te Arno vele dergeljke overbljfselen oplevert,
voorschjn gehaald,maar hield hetvoorhet vond m en 3 m am moetsindediluviaalvorming.
gebeente van een eenhoorn.Daarentegen ver- In Oost-lndië onderscheidt men 6 soortenvan
klaarde in 1696hetgeneeskundiggenootschap slurfdragende, dikhuidige zoogdieren, en in
te Gotha de bj Burgtonnagevondenebeende- Mexico heeft men n0g andere.In hetP00lren van zulk een geraamte vooreene speling gewest is het ivoor der slagtanden z00 goed
dernatuur.
bewaard gebleven,datheteen belangrjk uitMen onderscbeidtthans verschillende mam- voerartikelvormt.- Demastodon(tepeltand)
moetsoorten.De meestalgemeene is de Sibe- vormde een ander geslachtvan slurfdragende
rischemammoet(Elephasprimigenius)uithet dikhuidigen, hetwelk vooraldoor den bouw
diluviaaltjdperk;deze verschilt van den In- der maaltanden zich van datderolifanten 0ndischen olifantdoor zjne uit betplatte vlak derscheiddo.Zjne maaltanden zjn nameljk
zjwaartsgebogene,verbazend grooteslagtan- met tepelsbezeten daarenboven in grooteren
den,die weleens omstreeks 5 Ned.el lang, getale aanwezig,terwjl bj datdier0ok de
3 Ned.palm in middelljn en 80 Ned.pond onderste slagtanden zichontwikkelden.Ditge-

zwaar zjn. Zjn ligchaam was echter niet slacht (Mastodon ohioticum giganteum)werd
grooter dan dat van den Indischen olifant. het eerst in 1705 bj New-York in N00rdVan dezen mammoetwerd heteerstin 1807 Amerika ontdekt,en menhield 00kdâârzjne
door Toengoesische visschers een volkomen beenderen voor die van reuzen.Latervond
wélbewaard ljk gevonden, hetwelk sedert men er in m enigte in een m oerassigen veen1799uiteenjsblok aan denmondderLena grond in Kentucky, ten zuiden en westen
doorsmelting van hetjsallengstevoorschjn van Cincinnati.De mastodon werd n0g ruim
gekomen was.Het was reeds zeer verminkt z00 hoog al
s de mammoet,5 Nqd.ellang
en van zjne slagtanden beroofd,maarn0g t0taan den staartwortelen had rulm 3 Ned.

voorzien van Oogappelsenhersenen,vanlange el l
anqe en 2% Ned.elbreedeslagtanden.
manen en roodachtig, wollig haar. De k0p Men vlndt het ohio-dier in Noord-Amerika
wo
og zonder slaytanden n0g 200 Ned.pond. t0top 60ON.B.Anderemastodonsoortenheeft
Het dier was rulm 3 Ned.el hoog,en het men in Zuid-Amerika, Europa en Azië gegeraamteisin hetmuséum te Petersburgge- vonden.

tol(Het) ofMammctk OJreisde
plaatst.Later heeftmen n0gmeerdergeljke Mammoetl
ljken in den bevrozen bodem van Siberiëont- naam van eene merkwaardige, uitgestrekte
dekt. De beenderen en tanden van den Sibe- druipsteengrot in het zuidwesteljk gedeelte
rischen mammoetvindt men met die van een

van den Noord-Amerikaanschen Staat Ken-

rhinoceros(Rhinocerostichorrhinus),vanden tucky, in het graafschap Edmondson, aan
thansn0g levennden muskus.os(B0smoscha- den voetvan een koepelvormigen heuvel.Zj

tus), van den holenbeer(Ursusspelaeus)en heeft een groot aantal afzonderljke ruimten
andere diersoorten over geheelhet noorfler- of vertrekken m et zonderlinge druipsteenvorhalfrond onzer aarde verspreid t0t aan de mingen,terwjler beken doorheenstroomen.
oeversvandeMiddellandscheen ZwarteZeeën. De lengte van hare verschillende kronkelinVolgens Falconer echter strekt hun gebied gen wordt geschat op 8 t0t10 geogr.mj1,
in Europa zich niet verder uit dan totaan
de Alpen en in Noord-Amerika niet verder
dan t0t in het midden der Vereenigde Staten.
In Siberië en in de poolgewesten van Noo1*dAmerika bevinden zich de mammoetsbeenderen in den harden grond,vooralop de eilan-

wa
arvan nietveelmeerdan l/sdenaauwkeurig
is doorzocht.
M an , een t0t Engeland behoorend eiland

in deIerscheZee,teltopbjna103/4deL geogr.
mjlruim 52000inwonersendraagteenebergketen,die,in noordeljkerigting voortschrjden der NoordeljkeIlszee.Deinboorlingen dend,uitleisteen en graauwak bestaat.Deze
zjn van meening,dat diedieren n0g altjd bevat l00d, zinkblende, koper en jzer,en
naar de wjge dermollen onderden aardbo- levert bouwsteen, kalk en wat daklei,
dem leven.Intusschen zjn 00k in Midden- maar geen steenkolen.Zj isvan boomen en
Europa zulke beenderen in groote massa 0p- heesters verstoken, maar bedekt met veengedolven;men vermeldtbjv.,datbj Cann- en heidegronden en besproeid door talrjke
stadt in 1700 nietm inder dan 50 slagtanden

beken. Van het hoogste punt,den Sneatbll

zjn Ontdekt.Voortsvindtmen medegedeeld, (600 Ned.elh00g)kan men bj gunstige0mdatde oestervisschersbjHappisburgh inN0r- standigheden de kusten van Ierland,Schotfolk in 13 Jaren 2000 maaltanden van den land en Engeland zien. De oevers van het
mamm oethebben opgehaald.Tusschen detan- eiland zjn,behalveaan denoordzjdejrotsden van denrhinsceros,tegeljkmetdenmam- achtig en omsluiten onderscheidene kleine
moet levende, vond Brand de overbljfselen baajen.Man is over het geheelvan nature
van dennetakken en naaldenjzoodatdenoord- woest en onvruchtbaar, doch door de vljt
sche olifanten ziûh vermoedeljk daarmede zjner bewoners grootendeels in uitmuntend
hebben gevoed. H et vinden van steenen w a- land herschapen.Men verbouwter veelaardpenB en van een menscheljken schedelin de appels, mangelwortels en vlas,tarwe,gerst
kiezellagen van Abbeville,alsmede van ruw en haver; 00k brandt men er eene groote
snjwerk in ivoor)maakthetwaarschjnljkj hoeveelheid kalk. D e voornaamste tak van
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ee naar Liverpool uitvoeren. Met laatstgenjverhei; eehteriser,behalvedeverfokkerj, v
de haringvangst.00k de kustvaartlser niet noemde stad,alsook met W hitehaven en Du-

onbelangrtjk.De mjnontginning daarentegen blin onderhoudt Douglas een levendig stoomheeft er nietveel tebeteekenen,en denj- bootverkeer.
verheid bepaalt er zich t0t het weven van
M an (De).onderdezennaamvermeldenwj:
linnen en t0thet vervaardigen van sehoenen
M aœémiliaan Jaeob de M an, een verdienvan ongelooide huiden. In 1860 had men er steljk Nederlandsc'
h geneeskundige.Hj werd
ruim 580 visschersvaartuigen,3-t0t400 zeil- geboren te Njmegen in 1731, studeerde te
schepen en onderscheidene stoombooten.- De Leiden, werd in 1756 stadsdoctor in zjne
inwoners,die zich zelven M anksenheteiland geboorteplaats en kwam in aanm erking voor
M anniny noemen?zjn afkomstig van de00r- eenhoogleeraarsambtte Harderwjk.Toen te
spronkeljke Celtlsche bevolkingderBrittan- M aurik en later te Dreumel kwaadaardige
nische eilanden. Hunne taal komt echter ziekten waren uitgebarsten, zond men hem
veelMzeerovereen methetGaelischenIersch, derwaarts.In 1775 behaalde hj bj hetgedan met het Kymrisch in het naburige W al- nootschap Servantes Civium de gouden me1is:doch zj verdwjntmeerenmeervoorhet daille d00r zjn antwoord op deprjsvraag:
Engelsch, hetwelk op alle scholen geleerd

W aarin bestaat het uitwendig gebruik en

is van het Parlement. 00k heefthet eiland

de kwaadaardige rotkoorts enz.(1772)'',en

wordt.De ingezetenen zjn erbehoeftig,doch misbruik der Spaansche vliegen enz.'',enwerd
opgeruimd en zeer aan hun eiland geheeht, voorts arehiater van het kwartierNjmegen
behooren totde Episcopaalsche Kerk en heb- en 1id van onderscheidene geleerde genootben een eigen bisschop, die eehter geen lid schappen.Hj schreefnog:rverhandelingvan

zjne eigene instellingen en wetten.Hetbestuur is er in handen van een Koninkljken
gouverneur met een Raad ofHoogerhuis van
9 leden, terwjlde wetgevendemagtuitgeoefend Nvordt door 24 vertegenwoordigers
(Keys), die hun collegie sedert 1450 door
eigen keus tlit de aanzienljkstegrondbezitters aanvilen.Er wordt regtgesproken door
2 deemsters (regters).Dieligchamen vormen
gezamenljk hetParlement(Tynwald-court),
en 00k thans n0g worden Jaarljks bj den
berg Tynwald bj Peel de wetten openljk
voorgelezen.
Man had in oudentjd zjneeigenekonin-

overleed in 1785.
M aaûmIliaqn Jaeob de M an, een verdiensteljk hoofdoëcierdergenieen een zoonvan

den voorgaande.H$jwerdgeborenteNjmegen
den 26sten Junj 1765,ontving in 1785 eene
aanstelling bj hetkorpsdergenieengedroeg
zich loFeljk in onderscheidene gevechten,

doch nam in 1795 zjn Ontslay,waarna hj
zich met triangulatiën bezig hleld. In 1801
werd hj luitenant-kolonelbj den generalen

stafen in 1809 directeur van het depart.van
00rl0g en chefder geographische ingenieurs.
In 1811 Overgeplaatstalsluitenant-kolonelin

Franschedienst,wogndehj deblokkadevan

gen, maar werd in de 13de eeuw door de Straatsburg bj en nam in 1814 zjn ontslag
Schotten veroverd, welke in de daarop v01- uit gemelde dienst,waarna hj in 0ns Vagende weder door de Engelschen werden derland benoemd w erd tot kolonelder genie

verdreven. Na dien tjd zjn onderscheidene enz. en in 1816 t0t generaal-majoor.Later
geslachten met het eiland beleend. Koning werdhj eerste commissarisdergrensregeling
Hendrik JF gaf het aan H endrik Perey van
Northumberland,de laat8te,diehet met den

tusschen Nederland en Pruissen.In 1821waB

ning verried. verviel heteiland in 1405 aan
lord Btanley,w iens kleinzoon graafran Derby
werd.H et bleef in ditgeslacht t0tin 1135en
kwam vervolgens aan den hertog nan 2 fA0I.
Deze bezat het eiland t0t in 1765 en verkocht hettoen,daar het steeds een nest van
smokkelaars was, aan de regéring des lands

derland,zag zich in 1830 benoem d t0topperbevelhebber van Grave en in 1834 totluite-

tjnsche schoolen 2500 inwoners.Dehaven
van dezeplaatsisnietzeertoegankeljkende
handeldientengevolge nietbjzondexaanzienljk.De stad Douglas,opdeoostkust,methet

jonker op hetoorlogschip rDeVrjheid'
',klom

hj president van de commissie t0thetontkoninkljken titel bezat. Toen deze den Ko- werpen eener topographische kaart van Nenant-generaal. Hj overleed te Grave den
18den Junj 1838.Hj waBridderderMilitaire

W illemsorde3de klasse,kommandeurderOrde
van den Nederlandschen Leeuw , ridder van
den Rooden Adelaar van Pruissen komm anvoor 70000pond sterlinq.Hetbleefechterin deur der Guelphen-orde en 1id van verschilhetbezitvan zjneoudeInstellingen.Dehoofd- lende genootschappen.
plaats en zetel der regéring ishetvlek CastAntlton #5J!6vl de Man,een verdiensteljk
letown aan de zuidkust,m et hetoude,thans Nederlandsch vlagoëcier. Hj werd geboren
als gevangenis elzkrankzinnigengestiehtgebe- te Ntmegen den lstenOdober1773,vertrok
zigde Castle .AU.SA:ZI,een paleis van Justitie, reedsop lz-jarigen leeftjd alsstuurmansleerhet Huis der Vertegenwoordigers, eene La- ling naar zee,zag zich in 1789 geplaqtst a1s
spoedig op en was in 1804 luitenant-kolonel.

Onder het Fransche bewind voerde hj het

bevel 0p onderscheidene oorlogschepen, en
fraajeslotMonacastlevandenherto!vanZJAOJ, na 1814 werd hj kom mandant van het linieeen hospitaalen eenw erkhuis,bezlteenezeer schip .De Zeeland''en vervolgensvanhd fregoede,door een fortbestrekene haven en na- gat pMelampus''
, waarmede hj hetbombargenoeg 8000 inwoners, die zich vooralm et dement'
van Algiersbjwoonde.In 1820 ver-

Bcheepvaart, haringvangst en x:bbenslagerj trok hj raetditvaartllig naar oost-lndië,en

bezig houden en 0ok bûter,gevogelteenrund- in 1826 werdhj hier diredeurder zeemagt.
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Ditkommandementbehieldhjt0t1830,werd tegen westewinden.Men heefter eene bezetin 1831 bevorderd t0t schout-bj nacht,voorts ting van 50 militairen, eene Protestantsehe
tot1id derexamenc.
ommissiebj hetInstituut gemeente en een paar scholen.
v
o
o
r
Ma
r
i
n
e
e
n
i
n
1837 geylaatsta1skom- M anassewasvolgensdelsraëlietischeovermandanten directeur derm arlne in hethoofd- levering een zoon vanJozefenduseen kleindepartement van de Zuiderzee.In 1840 werd zoon van den aartsvaderJacob.Zjn stamgehj totvice-admiraalbenoemd en bellield n0g bied lag aan beidezjden vandeJordaan;het
3 jaren zjnebetrekking te Amsterdam.Niet werd doordezerivierinW est-enOost-Manasse
lang nadathj dezehad nedergelegd,ontving verdeeld.W est-Manassegrensdeinhetnoorden
hj zjn eervolontslagybetrok hetbuitenver- aan A ser,in het oosten agn Issascl- en in
bljf Rusthove bj Amsterdam ,vestigdezic'
h het zuiden aan Epltraim ,- en oost-Manasse
vervolgens te Haarlem , en overleed aldaar bevattehetnoordeljk gedeeltevan Gilead en
den 4denJanuarj 1861.Hj waskommandeur het voormalig land van Og,koning van Bavan de MilitaireW illemForde en van de orde
Van den Nederlandschen Leeuw ,bezat de
bronzen medaille van den oorlog op Java,de
St. Helena-medaille en het kruis der Unie,

san.- 00k eellzoon van koning Hiskias en
in 699 opvolger van dezen op den troon van

hem doorkoning Lodewj;k geschonken.
M anâdo ofM enâdo,eeneresidentie inhet
noordeljk gedeelte van Celébes,bevat,met
uitzondering vanhetrjk Tontôliop denoordwestkust,de geheele noordeljke landtong en
de landen langs de w est-en zuidkustdergolf
van Tominit0taanTandjongApi,enbestaat
uit de Minahasa ofhetBondgenootschap van
de Manâdo,dertjkjesBolang Mogondo,Bqlang Oeki (Bolang Bangka),Bintaoena,B0-

migen gevankelt
jk weggevoerd naar Assyrië,
waarhj,naarmen wilpHetgebedvan Ma-

Juda droeg den naam van Afanasse.Hj was
een dienaarderafgoden en w erd volgenssomnasse'' onder de Apocryphe gesc'hriften opgenomen,in den kerker vervaardigde.

M anasseh-ben-lsraël, een uitstekend
beoefbnaar der Oostersche talen en der godgel
rdhei
,4geborenteAmsterdam omstreeks
hetee
Ja
ar1d60
m aakte zulke snelle vorderin-

gen in het Hebreeuwsch, dat hj reeds op
l8-larigenleeftjdgekozen werdt0tbestuurder
lang Itam,Kaidipang en B0ew00l,de Goron- der Portugésche Synagoge in zjnegeboortetalosche landschappen tGor()ntâlo,Limbotto, plaats.Met grooten jver verklaarde hj den
Boné,Bintaoena,Soewâwa,Bolângo,Attin- Talmud en begafzich in 1652 naarEngeland,
göla en Boealémo),en de rjkjes Moeton, waar Cromwell hem met ongemeene onder-

Parigi,Saoessoe,Posso,Tongko en r
l'odjo, scheidingbejegende.llijoverleed0?zjnterugbenevensdekust-eilandley,alsmededeSchild- togt te Middelburg in 1657,en zjn stofeljk
pad-eilanden in de Golf van Tomini en de
Sangi- en Salibabo-eilanden. Deze landen en
eilanden behoorden vroeger t0t hetgouvernement der Molukken,doch vormen thans eene
zelfstandige residentie, bestuurd door een te
Manâdo eevestigden resident. Hg wordt bjJgestaan door een assistent-residentte Gorontalo,dooreen secretariseneenigeambtenaren.
Onder hun toezigthebben deinlandsche hoof-

overschot werd te Amsterdam ter aarde be-

lingen.
Deze residentie telt Op eene oppervlakte
van 1267 D geogr.mj1om streeks150000 inwoners,grootendeelsAlfoeren,dieChristenen,

steld.Hj onderscheidde zich doorzjneuitgebreide kennis en zjn schrander oordeel.
Behalve het H ebreeuwsch verstond hj het
Latjn,Portugeeschen Spaansch,enwa'
szeer
ervaren in de Talmudische wjsbegeerte en
Israëlietische letterkunde,onderhield briefwisseling metdegeleerdstemannen van zjn tjd
en nam stipteljk degebruiken waarvan zjn
volk.Van zjne talrjke geschriften noemen
wj:rLa BibliaEspanola (1631)''
,- pBiblia
He
braica,eleqanticharactereimpressa(1633)'',
lladoretc.(1632)'',doorDionysiu
pElconci
Frtl
t
:.
W'
l.
sin hetLatjn vertaald onderdentitel:

nisch, en vooralde oosteljke en zuideljke
kusten zjn zeerhoog.De voornaamste toppen
zjn erde Klabat,de Impong,deLokon,de
Sepoetan (in deMinahasa),deTottik,deManoa
en de Tafelberg.Dikwjlswordthetlanddoor

(1665)''1- oluibritres deresurrectionemortuorum (1636)'') - pLas oracones de1anno
etc. (1645)'' - ospes Israelis (1650)'' en ovindiciae Judaeorum (1656)''.
M anati,lamantl
jn ofzeekoe(ziebjgaande

den hetonmiddelljk bestuuroverde inboor-

Mohammedanen ofn0g Heidenen zjn.Voorts mconciliatory sive de convenientia locorum
heeft men er Chinézen,Europeanen en Ara- S. Scripturae? qui pugnare inter se videntur
bieren.De bodem i
serbergachtig en vulca- (1633)'' - zproblemata XXX de creatione

aardbevingen geteisterd. De grond is er in
't algemeen zeer vruchtbaar en geschiktvoor

afbeelding)isde naam van een merkwaardig
zoogdier, dat het midden houdt tusschen de

velerleigewassen.Debelangrjkstevoortbreng- gehoefde en de W alvischachtige dieren (Unselen zjn sago, rjst, koël, cacao, maïs, gulata en Cetacea). Met eerstgenoemden
suiker, tuingroenten, honig, was, gevogelte
en visch.
Afanâdot de hoofdplaats dezer residentie,
ligt op den linker oever aan den mond der
evenzoo genoemde rivier en wordt beschermd

kom t het overeen in tanden en inwendigen
ligchaam sbouw ,- m et laatstgemelden in ge-

daanteen verbljfplaats(hetwater).Hj heeft
een betrekkeljkkleinen kop meteen dikken,
m et borstelharen bezetten snuit, op wiens

doorhetfortAmsterdam.Zjheefteenebevol- voorsten rand zich de sluitbare neusgaten beking van omstreeks 2500 zielen,onderwelke vinden, terwjl de daarachter gelegene oorzich 300 Euroyeanen en Kleurlingen bevin- openingen desgeljks gesloten kunnen worden.
den.De reede IBergeheelopen en nietveilig Hj heeft vinvormige voorste ledematen met
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ofzondernagels,een rolrond ligchaam zonder hare hoofdstad genoemde provincie Ciudad
e op 3681/:D geogr.mjlruim 264000
achterste ledematen,maar uitloopend in eene Real,di
loodregt geplaatste vin. Daaxenboven onder- inwoners telt (1870), ligt tusschen Toledo,
scheiden deze plantenetende walvischachtige Cuença, Murcia,Jaen,Cordova en Estremaa,ten zuiden van den Siërra Morena,ten
dieren ofsirenen)diebj troepen leven,zich dur
door eene dikke huid met eenige borstelige zuidoosten van den Siprra de Alcaraz, ten
noorden van uitloopers van den Siërra de
haren.
edo te midden van uitgebreide vlakten,
Deeigenljkemanatib
s,vanwelkeêênesoort Tol
bj de Antillische eilanden en de monden der sehaars besproeid door de ondiepe Guadiana

Zuid-Amerikaansche rivieren leeft(M.austra- en haarn0g minderwaterrjkezjrivieren.De
rond iserhierendaarzeervruchtbaar,maar
lislzterwjleene andere aan de westkustder g
n hetalgemeen zandig en in de vlakten van
Afrlkaanschekeerkringslandengevondenwordt I
ldoende vochtigheid verstoken.Het klimaat
(M.senegalensis),hebbeneenerondestaartvinj vo
geenesnj-engeenehoektandenenkortedikke is er in den zomerdrukkend heeten in den
maaltanden metdwarsjukken,Op dievanden winter regenachtig en koud,maar nagenoeg
'
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De manati.

tapir geljkende.- In deRoodeZee,alsmede overal gezond.Men wint er uitmuntend oott,
in de Perzisehe e'n Indische Zeeën vindtmen voortreffeljken rooden wjn,graantesparto,

een met dat der manati's vermaagschaptge- salraan, hennep, vlas, olie en soda. Aanienljk is er voorts de veefokkerj, vooral
slacht,nameljk datvan denDwgong (Halicore z
cetacea) met benedenwaartsgebogeneboven- van ezels en muildieren.O0k deltt men er
kaak, w aarin zich slagtanden bevinden, en veelkwik(zieAlmadenj.Denjverheid bepaalt
meteenehalvemaanvormiguitgesnedenestaart- er zich bj devervaardigingvangrovewollen

vin. De merkwaardigste soort eindeljkt de stot',linnen,zeep en leder,- de handelbj
Stellerselte Zeekoe (Rhytina Stelleri), werd den uitvoer van graan? wgn,vee en zeep.
400r den Duitscben natuuronderzoeker Steller De spoorweg van M adrld naar Alicante doorin 1741 ontdektop deBehring-eilanden,waar snjdt La Mancha,en zjnebewoners onderhj schipbreuk leed en deze dieren gedurende scheiden zich door een krachtigen ligchaams10 taaanden kon gadeslaan.D ehuid van deze bouw , door jver en opgeraimdheid. In dit
dieren,welke bjna 8 Ned.ellang waren en land plaatste Cereantes de hoofdiguur van
4000 Ned.pondw ogen,hadhetvoorkom en van zjn wereldberoemden roman.
eenedikkeeiken schors,enhunnekiezenwaren
M anche (La) noemt men gewoonljk in
meteigenaardigekaauwplatenbedekt.Zjkwa- Frankrjk het Kanaal(zie aldaar), hetwelk
'
t
men in troepen op de kust,waar zj,hunne Frankrjk van Engelandscheidt.Daaraanheet
Jongen vöör zich uit stootende,hetwieraf- het departement La Manche zjn naam ontgraasden, snoven als paarden en waren v01- vangen, dat het schiereiland Cotentin (tot
t voormal
ig Normandië behoorende)en het
strektnietschuw ,zoodatmenhengemakkeljk he
andschap Avranchin bevat, door de zee en
k0n harpoenéren. Het mannetje en hetjong l
, Orne, M ayenne
volgden het geharpoeneerde wjfje naar het de departementen Calvados
strand, en de overige dieren zochten de ge- en Ille Vilaine omgeven wordt,en op 107,67
jlruim 544000 zielen telt. Het
wonde natuurgenoote z00 veel mogeljk te C1geogr. mi

helpen. Deze al te weinig schuwe dieren is verdeeld in 6 arrondissementen St. Lô,
ranches, Cherbourg, Coutances, Mortain
werden doorde Kamtsjadalen enTsjoektsjen Av
n Valognes, en heet'
t St.Lô tothoofdstad.
z0o jverig vervolgd,datreeds 27 jaren na e
de ontdekking van Steller hetlaatste exem- Eene landtong vormt er de waterscheiding
plaar gedood is. Met moeite heeft men te tusschen debevaarbareriviertjesVireenDouve
Petersburg een volkomen geraamte, eenige in het oosten en Couesnon, Selune, Sienne
schedels, tanden enz. van deze thans uit de en Aye in het westen.De kustheeft er eene
engte van 33 geggr.mjlen vormtdebaajen
rj der levenden verdwenen dieren bjeenge- l
van Vauville, St. Germain, Fermanville en
bragt.
M ancha (La),hetzuideljk gedeelte van Gatteville met de haven van Cherbourg en
het Spaansche koningrjk Nieuw.castilië en strekt zich in kaap La Hoguehetverstnoordsedert 1822 het hoofdbestanddeel der naar westwMrtsuit.Zj ismetduinen)klippen en
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rotseilanden omzoomd.Het binnenland,eene fabriekstad,doch men heeftertevenstalrjke
golvende, van dalen doorsnedene vlakte, is instellingen vanonderwjs.In1860reedswaren
gedeelteljk zeervruchtbaarjgedeelteljk met er 318 scholen,eene school voor genees-en
wei- en hooiland,en eindeljk vooreen ge- heelkundo,een seminarium voor Independendeelte met zandige heidevelden, moerassen ten,eene godgeleerde schoolderW esleyanenj
en veengronden bedekt.Men vindt er in den hetManchester-collège met 400 kweekelingen
bodem weinig ertsen en n0g minder brand- (in 1525- 1525 door bisschop Huqh Oldham
stof,maarveellei-en bouwsteen.Hetklimaat gesticht),Owen'
scollêge,doorJohnOwengeis er zacht, en de myrt groeit er op het grondvesten in1851ge0pend,Chethams-collôge,
schiereiland Cotentin in de opene lucht.Men eene handelsschool, eene zeevaartschoolenz.

oogsterveelappelsenperen,maargeenwjn. Men heeft er eeneKoninkljke Instellingt0t
Daarenboven verbouwt men er veel graan, bevordering van Kunsten en Mretenschapoliehoudende gewassen en aardappels,terwjl pen,onderscheidenebelanqrjke bibliotheken,
men er zich tevens toelegt op de veeteelt.
Men vervaardigter voorts linnen,kant,lint,
laken,wollen stoFen,parkement,handschoenen, glas, spiegels, aardewerk, leder enz.

O0k bloejen erscheepsbouw ,reederjenvisscherj,vooral van oesters,en men heefter
een aanzienljkenbinnenlyndschen handel.Behalve de hoofdstad St.LA
o en de steden Cher-

2 handwerksscholen,3 lycea en allerleimuséa
en genootschappen v00r wetenschap en voor
vermaak, benevens verschillende instellingen
van weldadigheid.
Manchester telde met Salford in 1876 ruim
496000 inwoners en zonder Salford 357000.
Men vindt er meer dan 30000 Duitschers.De
stad is het middelpuntderEngelsche katoen-

bourg,AvranchesenCoutancesvermelden wj njverheid en bekleedt uit dat oogpunt den
n0g de versterkte zeestad Granvillemet17000 eersten rang onderalle steden deraarde.Zj
inwoners,eene goede haven en veelhandel.

levert alle soorten van katoenen stoFen.Daar-

M anchester, eene aanzienljke fabriek- enboven ontstonden inden laatsten tjdaldaar
stad en een vereenigingspunt van spoorwegen vele zjde- en sjaalfabrieken,kantfabrieken,
in Engeland,tevens sedert1848 de zetelvan katoendrukkerjen en verwerjen, jzergieteeen Anglicaanschen bisschopj ligt bjna 43 rjen,machinenfabrieken enz.Detalrjke,d00r
geogr.mjlten noordwesten van Londen en stoom gedrevenespinmachinesbrenqenermilbjna 7 geogr.mjlten oosten van Liverpool, lioenen spillen in beweging,en deultgestrekte
in eene vlakte aan hetBridgewater-kanaalen steenkolenmjnen uitden omtrek derstad leop den linker oever der bevaarbare Irwell, veren de daartoenoodigebrandstof.D ewaarde
M n wieroverzjdezich Salford verheft,door der voortbrenging te M anchester en in den
8 bruggen methaar verbonden en alzoo eeni- omtrek derstad wordtgeraamd op een Jaargermate als hare voorstad te beschouwen.De ljksch bedrag van 70 t0t 80 millioen pond
kern der oudstad omgeeft de hoofdkerk,en
hier bevinden zich 00k de meeste Openbare
gebouwen.De stad is onregelmatig gebouwd,
Bteeds in zwarten steenkolendamp gehuld en

sterling.Men heeft er 12 markten en daaronder eene met glas gedekte veemarkt, 1758

wegen loopen er door de stad heen,en eene
grootsche, in 1857 voltooide waterleiding
voorziet er in de behoefle der bewoners.
Riolen,straatverlichting,brandweerenpolicie

er door spoorwegen en kanalen ongemeen bevorderd. Niettemin heerschter veelarmoede

magazjnen en bjna8000winkels,van welke
vele in sierljkheid met die te Londen wedheefteen onvriendeljk voorkomen.Fraaizjn jveren. De rjke kooplieden aldaar bezitten
daarentegen de voorsteden,dienieuwe huizen een aanzienljk gedeeltederEngelsche spoorbezitten metsierljketuinen;zjstrekkenzich wegaandeelen. D e stad is voorts de groote
naar alle kanten uit en geven aan de stad leerschoolvoornjverheid enhandel.Degrooteen omvang van 21/6degeogr. mjl.De spoor- handeltelt ermeer dan 200 frma'sen wordt

zjn er in goede orde.Destad heeft4 openbare parken,waarm en de standbeelden vindt
van Fïcfeic en Albert.Onder de 137 kerken
bevinden zich aldaar de Protestantsche hoofd-

en behoortzj t0tde ongezondste steden van
Groot-Brittanje, zooals de ongunstige cjfers
der sterfteljsten aanwjzen.Er wordtintusschen veel gedaan om dit kwaad te verhelpen,terwjlhetsomberevoorkomen der stad
door het bouwen van fraaje huizen in Italiaanschen stjlallengsvermindert.T0tdenieuw-

kerk (in 1422gesticht),een gebouw inspitsboogstjl met een rjk versierd koor,fraaje ste openbare gebouwen behoorthet prachtige
beeldhouwwerken en onderscheidene gedenk- geregtshofi
n spitsboogstjl,mrt2 torenster
teekenen, en de R.Katholieke Kerk te Sal- hoogte van 70 Ned.el,hetnleuwe raadhuis
ford.Van de stedeljke gebouwen vermelden en de in 1868 geopende Beurs. O0k heeft
wj het schoone stadhuis,in 1825gebouwd, men er in 1867 tweestandbeeldenvan Roltard

met een achtkanten koepelen eene derprach- Cobden geplaatst.
tigste zal
Manchestert het Manneium der Romeinen,
en van Euroga, het beursgebouw
met een portaalvanDonschezuilen,deBank, was in de 10de eeuw een dorp,waar koning
aard een burgt stichtte. Reeds tegen het
de korenbeurs,hetgebpuw voorden vrjhan- Ed'
del,dat in 1856 geopend is en 7000 menschen einde der 14de eeuw bezat deze plaats eene
bevatten kan,hetgroote hospitaal,op w elks yanzienljke njverheid; er werden wollen en
vöörplein zich destandbeeldenvan W ellington, linnen stoFenvervaardigd.OnderHendrik VIII
P-l, Dalton en W att verhefen, de gevan- was zj de hoofdstad van Lancashire2en in
genis New-Bailey te Salford en de cellulaire de 17de eeuw breidde er de njverheld zich
gevangenis. Manchester is we1 is waar eene uit door de komst der Vlaamsche vlugtelin-
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gen. In 1759 telde zj slecbts 20000 inwoners. Hare ontwikkeling is zj verschuldigd
aan de katoennjverheid, welke er gebragt
werd door werklieden uithetBtadjeW igan,

3b1

llaar treurspel: ;Ines''* Daarop volgden het
groote gedicht: pcolombo al convento della

Rabida (1846)'/en spoesie varie''.Na de gebeurtenissen van 1848 begafzjzich methaar
die uitlaatstgenoemde plaats dool'den gilde- gezin naarTurjn,en schreefhaar:pA.E.G.
dwang waren verdreven. Het eerste stoom- Gladstone un esule Napolitana (1851)'' en:
Italia sulla tomba di Vicenzo Gioberti
werktuig ten behoevederkatoenspinnerjver- XL'
re0S er in 1789.De Amerikaansche burger- (1853)''
.Zj onderschoidt zich door een diep
norlog,waardoor de aanvoer van katoen aan- gevoel,door hooge vlugt en keurigheid van
merkeljk verminderde,wasvoor Manchester vorm.In 1860 en later verheerljkte zj in
een geweldige slag.Men isdien echterweldra hare verzen de wedergebx rte van Italië,en
te boven gekomen, daar van Jaar t0tJaar overleed te Florenceden l7den Julj 1869.meer katoen uit Egypte en Indië is aange- Haar echtgenoot,Paneale zsfgédlx .sManeini,
voerd, zoodat tegenwoordig omstreeks 200 was eerst hoogleeraar in de regten teNapels,
groote katoenmolens in Manchesterenomstre- nam vervolgensjverig deelaan degebeurte-

ken in werking zjn.

nissen van 1848,zoodat hj dewjk moest

23000 inwoners (1870).
M anehester noemt men eene Quweelachtiçe,uitkatoenen draden gewevenestof,die
m1n Of meer op zjiuweelgeljkt.Men heeft

van het departement van Onderwjs.In het
Italiaansche Parlement behoorde hj t0t de
leiders van het linker centrum terwjlhj

van graven en hertogen,datzjn stamboom

overhandigd, om zjne koedanigheid tegen-

00k in den Noord-Amerikaanschen Staat nemen, vestigde zich toen a1s hoogleeraar in
New Hampshire aan de Merrimack ligteene de regten en advocaatteTurjn en stond in
bloejende fabriekstad Maneltester met ruim 1862 in het kabinet Alflzzi aan het hoofd

thans met de portefeuille vanJustitieenEeredienstisbelast.
verschillende kleur.De fjnste soort draagt M andaat beteekent lastgeving,volmagt5
den naam van kdoenswweel.Hetmanchester het laatste woûrd wordtgebruiktzoowelvoor
wordtin Engeland vooralin de stad Manches- de overeenkomst zelve van lastgevi
ng,a1s
lr vervaardigd.
voorhetschrifteljk stuk,datt0tbewjs,dat
er
van
w
or
dt
opge
m
aa
kt
en
aan
de
n
l
as
tgever
M anchester is de naam van een geslacht
gestreept, glad en gekeperd manchester van

begint met Droyo de Mozlftzclfp,die met < ïJ- over derden tekunnen handhaven.Lastgeving
lem de Veroveraar uit Normandië naar En- iseeneburgerregteljkeovereenkomst,waarbj
geland trok. Hetheeft onderscheidene volks- de lastgever aan den lasthebber opdraagt,en
vertegenwoordigers, staatsdienaaxs en krjgs- deze Op zich neemt, Om eenige handeling
bevelhebbersopgeleverd.Cl
öarlesbjv.jvierde voor eerstgenoemden te verrigten.Deze lastgraaf van Manchester, w as een der eersten, hebber handelt krachtens de hem verleende
4ie zich in 1688 aan de zjdevan den ptins magt in plaats Van den lastgever, met dat
%@n OrJz.l/: voegde. Hj nam deel aan den gevolg, dat, o0k tegenover derdenj hetgeen
slag aan de Boyne en aan de belegering van verri
gtis, beschouwd wordta1s te zjn 4eLimerick, bekleedde gezantschapsposten te schied door den lastgever zelf. Het is nlet
Venetië,teParjsen te W eenen,wasstaats- noodig, dat er gehandeld wordt p0p Ot'uit

secretaris,verklaarde zich metjvervoor de naam'
' van den lastgever,tenzj de aard der
troûnsverheëng van het Huis van Hannover, handeling zulksvordert,b.v.,bj lastgeving
en zag zich in 1719 door GeonyeI t0thertog totden aankoop van vastgoed;handeltevenverheven. Hj huldigde metkracht de begin- wel de lasthebber op eigen naam ,dan bljft
selen der W higs en overleed den zosten Ja- de lastgeving'vreemd aan de derden, m et

nuarj 1722.- Hettegenwoordig hoofd van wie hj handelt, die dan 0ok alleen tegenhet geslacht en zevende hertog is W illiam over hem - en omgekeerd hj alleen tegenDrogoA ozzftw.jtevoren viscountM anderille, over de derden - verbonden worden.en die
geboren den 15den October 1823.
in datgeval in geene regtsbetrekking komen
M anchesterpartij of Manaesterseltool te staan totden lastgever.N iet overal, waar
noemt men de staatkundige partj, voortge- voor een ander gehandeld wordt, bestaat
kom en uit de oppositietegen de graanwetten. lastgeving.Dit kan o0k geschieden krachtens
Zj huldigtinzonderheid hetbeginselvanden eene andere overeenkomst, b.v.aanneming
vrjen handel en bezitte Manchestereen af- van w erk , huur van diensten;o0k kan dat
zonderljk gebouw , de Free trade Hall ge- werk verbonden zi
jn aan eene maatschappenM m d.Men beschouwd Cobden a1s den stichter ljke betrekkingj zooals van geneesheer,advocaat, makel
van dezeplrtj.
denaar
jur!
lstcommissionair, OnZ.Het

M ancinl(LauraBeatrice),geborenOlinia, kan V00r
zeer moejeljk zjn om
ren te Napels in 1823,legdezieh metjver aan in e1k bjzgnder geval de handelingen

eene uitstekende Italiaanschedichteres,gebo- den aard der overeenkomst te bepalen,waar-

t0e op de Grieksche en Romeinsche letter- haren oorsprong te danken hebben,het alof
kunde,voorts op dealgemeenegeschiedenisen niet genieten van belooning kan geen onderop die der kunstin haarvaderland.Zelve be- scheidend kenmerk - geen criterium - zjn,
oefende zj in uren van uitspanning deschil- omdat lastgeving zoowel m et als zonder het
derkunst, de muziek en de poëzj.In 1840 genieten van beloûning bestaanbaar is. De

trad zj in het huweljk met M aneink,een lasthebber moet voor eene behoorljkeuitvneregtsgeleerde te Napels,en in 1845 verscheen

ring van den last Zorgen, en kan ook een
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ander V00
r zich h&ndelend laten optredenj is dopr een mauur en eene gracht ozasloten.
@@
onder Zpne
verantwoordeljkheid, wanneer Daarop vol> de buitensàd metde koopliehem diemachtvan substitutiebj de opdragt den, handwerkslieden en de groote volkBgegevenis.Hj isnatuurljk rekenschapschul- massa.De geheele bevolking van deze merk-

digaandenlastgeveroverzjn beheerqterwjl wa
Maranda
digesrtune
ljwo
rdtgeraamdop90000zielen.
omgekeerd delastgeverhem zjnevoorschotten
n noemden de Europeanen,
en onkostenmoetvergoeden,enhem vrjwaren naax hetvoorbeeld derPortugézen,allestaatsvoor de verbindtenissen door hem tegenover ambtenaren in China. Die naam is niet ran
derden aangegaan.De lastgeving eindigt door Chinéschen Oorsprong, maar afkomstig Van
de opzegging van eenederpartjen;aan zjde hetSanskritisch woord mantrin hetwelkraadvan den lasthebber evenwelslechts voor z00 geverbeteekent.Demandarjnen zjn in bur-

ver zij tjdig yeschied isen nietten nadeele gerljke en militaireonderscheiden.Zjworden
doorden dood,van eenederpartjen,of00k terstond.Erzjn 9 rangen van mandarjnen,
van dezaak,d1everrigtmoetworden;voorts: om de 4 jaren verplaatsten na een huweljk

door eene oorzaak,dieaan eenederpartjen kenbaar aan 3 onderscheidingsteekenen, aan
het geheelof een deel der vrjeuitoefening den mutsknop, het borstsieraad en den gorvan zjne burgerljke regten doet verliezen, del.De burgerljke mandarjnen zjn in rang
zooals de curatele, het faillissement of de boven de militaire verheven.
sàat Van kenneljk onvermogen. Men heeft
M ander (Karel van), een verdiensteljk
ill de Middeneeuwen,vooralin het Duitsche schilderen schrj:er,geboren in Mei1548uit
rjk,uitdebegrippen van hetburgerregteljk een adelljk geslachtte Meulebekein W est-

contractvan mandaat,zooals men datuithet
Rnmeinsche regt had leexen kennen,trachten
t0e te passen op publiekregteljke regtstoe
standen, en hun wezen daaruit willen verklaren. Z00 heeft men beredeneerd dat de
Souvereiniteitsregten van den vorst hun 00rsprong vonden in hetmandaat,hem doorhet
volk gegeven,en dat de vorst de uitoetbning
van die regten krathtenseen mandaatwederom afstond aan de verschillendestaatsmagten:
b.v.aan de geregtshoven de magtom vonnis
te vellen;vandaar dat ook het vonnis zelf

Vlaanderen,legde zich reeds vroeg t0e op de

schilderkunst, orfende zich ontlerde leiding

van Peter Ftdrîck te Kortrjk en keerde in
1569 terug naardeouderlkkewoning.Nadien
tjd werktehj methetpenseelenmetdepenj
ging in 1574 naar Rome,toefde er3jaren
en maakte zich daarna beroemd in zjn Vaderland.Te midden derKerkeljke beroeringen kwjndeechterdekunst,enzjnewoning
werd door het W aalsche oorlogsgraauw z00

deerljk uitgeplunderd,dathj in 1583dewjk
nam naar Haarlem ,waarhj Q0jaren bleefj

in dien tjd metden naam van mandaat be- schreefen schilderdeeneenekweekschoolvoor
stem peld w erd. Moge al ill het moderne Jeugdigekunstenaarsopende.In1604vestigde
staatsbegrip de opvatting op hareylaatszjn, hj zich te Amsterdam en overleedaldaarden
dat de Vorst zjne magt,en a1suitvloeisels 2d:n Sept
ember 1606. Van zjne qeschriften
daarvan, zjne regten ontleent aan den ge- vermelden wj,behalve8schritluurljkezinnemeenschappeljken wil ot'wensch van zjne spelen: pDe gulden harpe ofdes harten snaonderdanen, in geen gevalkan m en den oor- renspel(1595)'',- nllet sehilderboek ,behelgprong, den aard, het doel en de werking zende het leven van antyke schilders enz.
van de souvereiniteitsregten tertoetsebrengen (1604)'',- pDen grqndt der edelvrje Schilaan de beginselen, die ten grondslag liggen derconstenz.(1604)'',- puytleggingh op dr
aan de burgerregteljke overeenkomst van metamorphosisPub.OvidiiNasonisetc.(1604)'',
lastgeving.D e consequente toepassing van de - puytbreldinge der fgueren,waarin tesien
regte gevolgen van dit contrast op publiek- isj hoe d'Heydenen hun goden wytghebeeldt
regteljke toestanden z0u tot de meest dwaze en onderscheyden hebben (1604)'' - pDeeergevolgen,die in ljnregtenstrjdkwamenmet ste 12 boecken van de lliadçsenz.(1611)''j
hetmoderne Staatsbegrip,leiden.
Men pBethlehem enz.(1622)'.
M andalay , M andelay of PattanLapoera,
anderström (ChristopherRutger Ltldde nieuwe, eerst in 1857 gestichtehoofdstad vig,vrjheer), een Zweedsch staatsman.gevan het rjk der Birmanen in Achter-lndië, boren te Stokholm den 22sten Januarj 1806j
ligt Ongeveer 6 geogr.mj1ten noorden van behoortt0teen aanzienljk geslacht,hetwelk
de voormalige hoofdstad Amarapoera en een

in 1703 in den adelstand werd opgenomen.In

uur çaans van den oosteljken OeverderIra- 1824 en later was hj werkzaam a1stweede

waddl aan den voetvan een heuvel op eene secretarisbjhetministérievanBuitenlandsche

dorre vlakte en bestaat uit 3 in elkao
ar ge- Zaken,in 1838 en 1839 als secretarisvan leplaatste vierhoeken! van welke de binnenste gatie en zaakgelastigde te Petersburg en te
tweedoormuren zkn omrinqd.DeKoning is Londen , en werd in 1840 kabinetssecretaris,

metzjn talrjken stoetgehulsvestinhetmid- inwelkebetrekkinghjin1848koningOà'
cr I
denste vierkant, een doolhof van pleinen, naar Schonen vergezelde, waar Zweden den
tuinen en vjversrondom hetkasteel,debui- wapenstilstand van Malmö sloot. Van 1855
tenverbljven derPrinsen en devergaderzalen t0t 1858 was hj ambassadeur van Zweden te
der ministers.H ettweede vierkant,voorz00- W eenen en te Parjs en werd vervolgens tever het niet door het eerste is ingenomen, ruggeroepen naarStokholm ,om in hetnielzwe
bevat de w oningen van ambtenaren ellzllill-- ministérie de portefeuille van Btétenlandsche
K iren en bezitregthoekigaangelegdejbreede, Zaken te aanvaarden.ln die betrekking bleef

windeljke,maar hoogsteentoonigestraten.Het hj 10 Jaren werkzaam en droeg veelbj tot
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het vaststellen der Rjksdagverordening van en langs de Senegal en de Gambia west1865.In 1868 echternam hj zjn ontslag en waarts,voorts langs de kust zuidwaartgqverbleef daarna gekozen lid der Eerste Kamer.

spreid,zoodatdeMandingo'sinSenegambiè'aan

Egypte en daarna van den Groot-Khan van

wikkeling en schranderheid, vooral dq M0hammedaansche bevolking, welke daann de

Bj de krooning van KarelTF in 1860 werd de Casamansa en Ri0 Grande en in Guinea
hj in den qravenstand opgenomen.Tot in van Pongg t0t aan kaap Mesurado oflangs
1875 was hp voorzitter van den Raad van de kusten van Siërra-Leone gevestigd zjn.
Koophandel.
Over dat geheele gebied is hunne taal de
M andeville (J0hn)of M aundevile, een heerschende.Wrf/zschathun aantalop 6 t0t
Engelseh ridder,geboren omstreekshetJaar 8 millioen. Hun gelaat is regelmatiger dan
1300 te St.Albans,verlietuitavontuurljke datdergewoneNegers;zj hebbeneenopregt
zwerfust tusschen 1322 en 1332 zjn vader- en vriendeljk voorkomen en onderscheiden
land,trok over Frankrjk naar hetHeilige zich door welwillendheid en opgeruimdheid,
Land, trad in dienst van den Sultan van terwjlzj tevensnietmisdeeld zjn van ont-

Ca
thaï (Cl
1ina) en keerde na eene 34jarige
omdollngdoorverschillendelanden van Europa,
Azië en Afrika naar zjn vaderland terug.
Hier beschreefhj in 1366zjnereizen,naar
hj verzekert,t0t uitspanning voorzich zelven en t0t vermaak van anderen.Zjn boek
was oorspronkeljk opqesteld in hetLatjn,
maarhj vertaalde hetln hetFransch enEngelsch. Hj overleed te Luik den lidenN0vember1372.Zjn werk isvanweinigbelang
voor de aardrjkskunde, daar hj zich niet
ten doelBtelde,getrouw mede te deelen wat
hj werkeljk gezien had,maarallesteverhalen wat hj in het algemeen van dedoor
hem bezochte landen wist,zoodathj zonder

Heidensche ver overtreft.Zj zjn langjrank
en welgemaakt van ligchaamsbouw 5hunh= r
iswollig,hunnelippen zjn dik,hun neusis
plat, doch de kldur hunner huid is nietz00
zwartalsbj deechteNegers.Men heefthen
om die reden de Hindoe's van Afrika genoemd. De Mohammedanen onder hen zjn
jverige aanhangersvan denIslam.Zjvormen
hetwerkzaamste en beschaafdste gedeelteder
bevolkingvan Senegambiëenvoegenbjzachte
zeden gastvrjheid,achting voordegrjsheid,
zindeljkheid,voldoende kennisvan denlandbouw en van sommigetakken van njverheid
(weven, loojen,verwen,smelten van jzer),

oordeeldesonderscheidsallesopnam,wathj en een ontwikkelden handelsgeest.Voorheen

gehoord ofgelezen had,en zelfs hetvermel- hadden zj het maqtigekoningrjk Mell
e geden van draken, griflbenen, reuzen, dwer- sticht, zoodatzj zlch 0ok M allinkenoemen.
gen, monstermenschen zonder hoofd of met Hunne belangrjkste landen en staten zjn,
hondekoppen enz.nietversmaadde.Zjn 00g- behalve Bambara in het Oosten aan den midmerk echter,om een boejendgeschrifttele- denloop van de Niger en Bamboek tusschen
veren,heefthj volkomen bereikt,zoodathet de Senegal en Falemé, de volgende:Manoveralverspreid werd en zelfs detlitmuntende ding metdevolkrjkeen versterktestadBan-

reisbeschrjving van MareoPoloOvervleugelde. gassi, - Kaarta (1100 D geogr.mjl)met
Hetwerd zeerdikwjlsafreschrevenenreeds de hoofdplaats Nioro en de vlekken Brenta
in de15deeeuw bjherhallng inverschillende en Lewoeara,hetnoordeljk gedeeltevan het

talen - 00k in hetNederlandsch - gedrukt. Senegambische bergland,- ElHodh ofhet
De Nederlandsche vertaling is vloejend en uitgestrekte gebied der Aser ofAssoeaneks,
zuiver en in 1483 te Zwolleterperse gelegd. door de Franschen Serracolets geheeten
M andhar is dç naam van een rjk op de Dentila tusschen de Gambia en de Falemé,
westkust van Celebes
' , aldaar grenzende aan metde handelsplaats Dsjoelifoenda,wier inde Straat van Makassar.Het wordt bestuurd woners,Q000 in aant
al,grootendeelsgemagdoor zeven Koningen, die hunne titels ont- tigden zjn voor de Europésche kantoren In
leenen aan de zeven hoofdrivieren deslands. Senegambië, - W oelliaan de Gambia,met
Zj hebben zichin 1825 onderworpen aan het de hoofdstad CassanaofMedinaenFattatenda,
Nederlandsch gezag.Hetland is heuvelachtig eene der oudste stapelplaatsen van den E uroen zeer vruchtbaar, zoodat er maïs,kokos- péschen binnenhandel,- Yaniaan den noor-

noten,katoen,bananen en k0ëJ worden ver- deljken oever van de Gambia met de thans
bouwd.De inwoners - aan de kustMoham- opgehevene Engelsche fadorj Pisania,waar
medanen en in het binnenland Heidenen Mungo Tczk zjne togten aanving, - en
vo= en een Ondernemend, jverig,bekwaam Barra ten noorden van den mpnd der Gambia
en zachtmoedig volk,dat zich vooralmet de de meest westeljke volkplanting der M antripangvangst en den handel bezig houdten dingo's metQ00000 zeernjvereinwoners en
m et vele vaartuigen de voornaamste eilanden metdehandelsplaatsJillifrey ofDsjillifré.van den oost-lndischen Archipelbezoekt.

O0k in Guinea vormen de Mandingo's eene

M andingo,eigenljk Wangarawa(in het hoofdgroe? der bevelkingq zj hebben een
enkelvoud W angarajofW akore.Dezetalrjke fraajen llgchaamsbouw en hunnetaaliseen

Negerstam in het westen van Afrika,is af- tongvalvan die hunner stamgenootenin Senekomstig uitde bergstreek Manding,150geogr. gambië.

mjlvan de kust,aan de oosteljkebronnen

van de Senegal en aan den bovenloop van de
Niger gelegen. Die stam heeft zich zoowel
door veroveringen als door vreedzam e volksverhuizingen langs de Niger noordoostw aarts
X.

M andioccaplant(Jatroyha ManihotL.
4,
0ok Manikot
planfgeheeten,lsdenaam eener
plant uit de famllie der W olfsmelkachtigen
(Euphorbiaceae).Zj isalsvoedingsmiddelin
al de keerkringslanden van Am œlka van het
23
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hoogste belang,dewjlhaar knolligewortel
een smakeljk,;Jnmeellevert,waarvan het
cassavabrood gebakken wordt.oorspronkeljk
bevat die wortel
ewjd
en zee
gifrtdig
ver
erdrwo
t melksap,
hetwelk er uit
door 00n
herhaald uitpersen en uitwasschen der ;jn
gewreven knollen.00k verkrjgtmen uitden
w ortel van de bittere m anihot de hoogge-

sehatte,eackerèon,een smakeljk bestanddeel

van den W est-lndischen Peperpot.

M andoline (Eene), in het Italiaansch

bloedigen strjd geheel China,hetwelk 00k
thans n0g aan hen onderworpen is.DeMand#0e onderscheiden zich door een iinken ligchaamsbouw ;zj zjn opregt en dapper,m aar

tevens ruw en onzindeljk.In hun eigenljk
vaderiand - in Mandsjoerje - leggen zj
zich alleen in het zuideljk gedeelte t0e op
landbouw en njverheid, terwjl zj in het
noordeljk gedeeltea1sherders,jagersenvisBchers een zwervend leven leiden.De Mandsjoe in China hebben den invloed ondervonden der Chinésche beschaving. Zj hebben

Mandola of Mandora, is een klein 4-,6- of
meersnarig muziek-instrument,dat veel over- sedert twee eeuwen, alzoo nadat hunne taal
komst heeftmetde guitarre.
die van het H0fis geworden,eene soortvan
letterkunde verkregen, daar de Keizer eene
M andrygora,zieAlrnin.
Inenigte Chinésehe en Tibetaansche werken
M andrll,zieAap.
M andsloe ofM andsioerennoemtmen een in de Mandsjoe-taal heeft doen overzetten.
hoofdtak vanden stam derToengoezen,de00r- Langzamerhand echtervergaten de Mandsjoe
spronkeljke bewonersVan Mandsjoerje.Zi
j in China hunne eigene taal,en men meldt,
zjn sedert tTiee eeuTven de beheerschersvan datdeze zelfs in Mandsjoerje onderdeninhetChinéscherjk enkomenindegeschiedenis vloed der aldaar zich vestigende Chinêzen
van China reeds zeer vroeg en onder ver- allengs verloren gaat. Het hoofdbestanddeel
schillende benamingen voor, sedert 925 a1s der Mandsjoe-taal is hetroengoezisehjdoch

onderdanen van hetgrooterjk derKhitanen
en in dien tjd doorde Chinézen Joe-tsjêof
NLoe-Tqiê en door de Mongolen,Perzen en
Turken Ds
joerdqii of Ts
jordîl'l (bj Marco

zj heettvele Mongoolsche,Turksche en Chi-

nésche woorden opqenomen en wordt,evenals het Chineesch,ln verschillende gewesten

desrjksverschillenduitgesproken.Hunschrift,

Polo Giorza) geheeten, als een zwervend in 1599 uit hetMongoolsch ontstaan)wordt,
volk, tusschen de Amoerten noorden en de evenals het Chineesch, van boven naar beSongari ten westen verbljf houdend. De neden geschreven. Men heeft een woorden-

Mandsjoe kwamen in 1114tegen deKhitanen boek der Mandsjoe-taalvanAmiot,uitgegeven
in opstand.Hun aanvoerder Agoeta Lokota) doorLanglh (1789),eneenespraakkunstvan
werd in 1115 t0t keizer gekozen, gaf aan Gabdentz (1832)j alsmede eene van Ka%len
zjn vorstenhuis den naam van Kin (G0ud), (1856).
veroverdehetgeheelerjk derKhitanen,het- De oorsprnnkeljke woonplaatB der Mandwelk zich over het oosteltjk gedeelte van slqe, nameljk Mandsioerl
je,heette men t0t
Midden-Azië uitstrekte, en overleed in 1123. vo'ör korten tjd het noordoosteljk gedeelte
Zjne opvolgersveroverden in 1125 een groot van China, in het algemeen de oosteljke
gedeelte van China metde hoofdstad Jenking

(Peking), welke zj Tsjoeng-toe (Keizerstad
van het Midden)noemden.De Mongolen m kten zich echter los van dit vorstenhuis,en
Dfengokhan ondernam sedert1205bjherhaling rooftogten in het rjk der Mandsloe en
veroverde in 1215 zelfs Jenking.Zjne opvolgers maakten een einde aan deheerschappj
der Mandsloe,nadathet vorstenhuis Kin met
9 vorsten gedurende108Jaren hetbewind in
handen had gehad. De Nioe-tsjé trokken
nu uit China en vonden in Ljaotong,een

helling der bergstreek van Midden-Aziëofhet
terrasland en stroomgebied van den m idden-

en benedenlooq der Amoer, in hetnoorden

door Siberië, ln het oosten door de Zeeën
van Oehotsk en Japan,ten zuidendoorKoréa,

de Oost-chinésche Zee en eigenljk China,en

in het westen door Mongolie en Daoerië begrensd.Toen dit land nog onderworpen was

aan de Chinésche heerschappj,raamdemen
zjne oppervlakte, buiten die van het eiland
Sachalin, op 31528 D geogr. mjl. Nadat

echter in 1828 hetland ten noorden van de
Amoer, alsmede het geheele kustgebied aan
haren mond t0t aan de grenzen van Koréa
zj zich onder den naam van Mandsjoeop en weBtwaarts t0t aan de Oessoeriaan Rusnieuw in Chinaj en hun vorst Taitnoe trad land isafgestaan,beslaatMandsjoerjesleehts

eëand der Chinésche dynastie, een nieuw
vaderland. Eeuwen daarna eehter vertoonden

op als een onoverwinneljk krjgsman,als
wetgever,vriend der armen en uitvindervan
het Mandqloe-schrift.Hj had in deeerste25
Jaren der17deeeuw veleonafhankeljkestammen der Toengoezen onderworpen,die nu a1s
Mandsjoeéén volk vormden en weldrahunne
heerschappj uitbreidden van de Chinésche
Fenzen t0t aan de Amoer. Taitsoe onttrok

volkt. Het zuideljk gedeelte heeftniettemin

dynagtie M zng, en zgn opvolger Taosons

hennep en katoen.Voortreleljke weiden bevorderen er de veeteelt.Verder in hetnoor-

zieh in 1616 aan het gezag'der Chinésche
voerde reed: den titel van gebieder van het

23248 (volgensandereslechts19728)D geogr.
mjl.Voorz00 vermen ditland heeftOnderzocht,is het bergachtig,maarmildbesproeid,
in de dalen vruchtbaar,maarzeerschraalbeeen gunstig klim aat en is goed bebouw d,

evenals de noordeljke gewesten van China.
Men oogster verschillende soorten van graan,
o0k eene soortvan rjst,uitmuntenden tabak,

rjk van het Midden.Velerleiverwarringen den zjn de winters koud en degronden min-

bevorderden deplannrn der Mandsjoe.Zjver- der gunstig voor den landbouw.Uitgestrekte
Qverden in 1644 Peklng en na een langen en

wouden bedekken er schier het geheele land.
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Er is overvloed van wild en gevogelte,en kli
mming van koning %'
aboer I (&
%z0z::)
de rivieren bevatten veel visch. Vele koop- vruchtelooze pogingen had aangewend, om
lieden bezneken hetland,om zich van paar- dezen t0tzjnegevoelensovertehalen,werd

1en,ginsengwortel,giervalkenensabelbontte hj door de Magiërs gedwongen Ctesiphon
voorzlen.
te verlaten,en bleefJaren langopreis.Tegen
Chineesch Mandsjoerje isverdeeld in de 3 heteindederrege
'ring van h'aboerkeerdehj
provinciën Sling-King (het voormalige Ljao- terug,verwierfde gunst van 'sKoningsbroetong),Girin-oelaenTsitsikar(Helong-Kjang). der M roez en werd door dezen aan l'
aboer

De eerste wordt bestuurd op dezelfdewjze voorgesteld.Daze echter neigdeveelmeert0t
als de Chinésche gewesten en de beideandere de herstelling der voorvaderljke godsdienst
op militairen voet.De 8afdeelingenderMand- en deed M anes in de gevangenis werpen.De
sJ0e,benevens diederMongolen en Christe- volgendekoning,Hoermoez(S'
t)
r-i##J.
9),stelde
nen telden volgenspaterHyacintke(1828)niet den leeraarin vrjheid,doch onderBakram I
minder dan 338200 strjders v%n 16 t0t20 (Vcanes) werd hj nogmaals in den kerker
Jaren.Op dezen grondslag z0u men dege- opgesloten (272-276).De Koning deed hem
heele bevolking mogen schatten op 3 millioen omstreeks hetJaar 278 ter dood brengen,
en het aantal Mandsjoe op de helft.0n0p- waarna dehuid van zjn ligchaam gestroopt,
houdeljk stroomen Chinézen derwaarts,ter- opgestopt en Opgehangen werd.In Oostersche
wjl de Mandsjoe meer en meerverdwjnen. geschriften worden omtrent M Anesvele fabeIn de provincie Sling-King, begrensd door len verbaald.
de zee, den Chinéschen Muur,Girin-oela en
M anessisch handschrift(Het)noemde
Korea,ligt85 geogr.mj1in hetnoordoosten Bodmereen op degrootebibliotheek teParjs
van Peking op eene hoogte aan eene linker aanwezig handschrift van minneliederen,Omt zich daarin 00k een gedicht bevindt van
zjre
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neesch Mandsloerje en dezetelvan hetbestuur van 3 provinciën.Zj isdooreenmuur
terlenste van Q geogr.mjlomgevenenbevat
het Kelzerljk verbljf,desgeljksdoormuren
en wallen omringd.Ditverbljfwordtsedert
1631 bewoond door leden der Keizerljke
familie en ismetzjnegebouwen,regéringslocalen enz. ingerigtnaar het modélvan het
paleis te Peking.Men vermeldt,dathetaan-

ta1 inwoners aldaar 200000bedraapt.Chinésche kooplieden hebben denjverheldvanhun
land derwaarts overgebragt. Omstreeks 15
eogr.mjlverderoostwaarts,in eenbekoorldk dal, ligt de stad Inden of Hing-King,
weleer de zetelder Mandsjoe-vorsten,enaan
den mond der LJa0-h0 de havenstad Nioetsloeang,die in 1858 voor het buitenland is
opengesteld.
M anes,eigenljk M ani,in hetLatjnM aniehaens, de stichter van eene godsdienstige
sede in het Oosten, was de zoon van den
Perziaan Foettak uitHamadan,die geruimen

hj den 10f bezingt der beide Manessen Rûdqger Manesse, ridder en raadsheer te
Ziirich (1280-1395)en zjn evenzoogenoemde oudste zoon, koorheer, custos en scholaster (1296-1328) - wegens hunneliefde
t0t de vaderlandsc.
hepoëzj,bljkbaarin het
verzamelen van liedeboeken. Die naam heeft
echterbj denieuwereGermanistengeenbjval
gevonden, zoodat zj eenvoudiq van rllet
Parjschehandschrift''spreken.D1tisevenwel
geenszinstebilljken,wanthoewelmen niet
wiskunstig kan bew/zen,dathethandschrift
de door de beide Manessen bjeengebragte
verzameling bevat,z00 kan men toch daaraan
naauweljks twjfelen. De uitvoerigheid van
het handschrift is in overeenstemming met
den door Hadlanb toegezwaaiden l0f en de
vervaardigers dier liederen hebben vôôr den

tjd der Manessen geleefd.Het handschriftis

in de 14de eeuw dopr verschillende personen
in Zwitserland geschreven en bevat op 429
foliobladen van parkementm eer dan 7000c0tltjd te Babylon had vertoefd, om zich ver- pletten van 140 dichters, benevens 137 af-

volgenste Ctesiphon bj de secte der Sabiërs
of Mendaïten te voegen. In 214 na Chr.te
Ctesiphon of in de nabjheid dezerstad geboren,werd hj a1sJongeling naarbloedverwanten zjnsvadersgezondenenindealdaar
heerschende godsdienst opgevoed,totdathj,

beeldingen. Omstreeks het Jaar 1600 bevond
hetzich in hetbezitdervrjheerenvonA'
p#ep-

Saœ oy den burgtForsteck bj St.Gallen,
keurvorsteljke bibliotheek teHeidelbergaanwerd m 1607 door M arquard FreWer voor de

gekochtengedurendedenDertigjarigenOorlog

d00r inwendigen drang aangespoord, op 24- niet metde overige handschriften naarRomej

Jarigen Ouderdom alsleeraarvan eeneafzon- maarop onbekendewjzenaarParjsgebrayt,
derljke godsdienst optrad.Hj noemde zich zoodat men geene gronden had om het ln
den in het Evangelie van Jokannes beloofden 1815 terug te eischen.Alle pogingen,om het
Paracleet en verstond daarondernietden Hei- dooraankoop ofruilterugtekrjgen,werden
ligen Geest,maar een leeraar,belast metde door de Fransche regéring van de hand getaak, om al hetonware uithet Christendom wezen.Hetisinzjn geheeluitgegeven door
te verwjderen en ditalzoototvolkomenheid Hagen in deeerste 2 deelen van zjn:gMinte brengen.Zjne leer waseen mengselvan neslnger (1838)''.00k de afbeeldingen zjn
Parsismus en Christendom met Gnostische doox dien schrjver in hetlichtgezonden en
toevoegselen, vooral uit de leer van Barde- verklaard.
:l.e.
:.De mededeeling van Aboevaradqi,dat M aneth6 , een Egyptisch priester, te
hj een Christen ouderlinggeweestis,berust Sebennytus in deDeltageboren,opperpriester
pp eene dwaling.Nadathj bj detroonsbe- en arehivaris te Hiërôpnlis, leefde onder tle
:3*
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beide eerste Ptolemaœën, t
vpfdr I en Pltil
ndel- lange, scharlakenroode, van binnen met een
#A-. Door hem en den Athener Timotlte%s sneeuwwitten band getooide bloemen.
werd de g0d dee id in Egypte ingevoerd.
M anfred, vorst van Tarente,geboren in
Hj behoorde t0t de geleerdste priestersdes 1231,was de zoon van keizegr Frederik 11 en
lands en schreef op last van Philadelphysin Blanca, de schoone dpchter van graafBoni-

de Grieksche taalhoofdzakeljk tweewerken, pcil: Lanzia. Hj geleek op zjn vadera1s
bestemd om den bandtusschendeEgyptenaren
en het overheerschend volk te bevestigen.
Het eene handelde: pover de oudheid en de
godsdienstderEgyptenaren''
,waarinzichhoofdstukken bevonden gover Isisen osiris,Apis
en Serapis en de overige Egyptische goden'',
rOver de feesten'', sover de Sothis ofden
Eondsstercirkel'' enz.,een werk, dat reeds
vroeg verloren ging en in de 3deeeuw onzer

regent en veldheer, a1s vriend van dichters
ellzangers,maar bezat 00k diens zwakheden
en gebreken; daarenboven was hj schoon,

Jaarteliin'
g dooreen ondergeschoven boek met
denzelfden titel vervangen werd, - en het
andereoverde physiologie.Veelbelangrjker
evenwelwaszjn historisch werk,waarin hj
in 3 boeken over de Egyptische geschiedenis
delotgevallen desrjksvan de mythischere-

danen aan t0topstanddoordienhj beweer4e,
dathet rjk van FredeeLk11 terbeschikking

opgeruimd,vriendeljk,mild,ervaren endapper.Na den dood zjns vadersin 1250 verkreeg hj hetvorstendom Tarente en bj afwezigheid van zjn halfbroederKoenraad IV
had hj het bestuur over Italië.PausInnocelfïld IV echter spoorde '8 Vorsten ondervan den Paus was gesteld, nmdatdie Keizer
gestorven was Onder den last van den ban-

vloek.Manfredechterbragtdeafvalligesteden

t0t onderwerping, gaf in 1252 aan koning
géring der goden af en van den eersten ge- Koenraad het t0t rust gedwongen Apulië en
schiedkundigen koning M enes t0taan de ver- bleef hem zelfs n0g getrouw , toen deze uit

overing des rjks door den Perzischen vorst argwaan Manfreds bloedverwanten van moeOcAl: beschreef. Dit boekj opgedragen aan derszjde verbande.Toen in 1252 zjn neef
Ptolemaeus TFzïlldelzAl:,is steedsbeschouwd
a1s het beste, dat over de oude geschiedenia
van Egypte bestaat. Het was %eput uitde
archievenvan Memphisen Heliöpollsenleverde
eene volkomene chronologie der 30 vorstenhuizen,alsmede een verslag der voornaamste
gebeurtenissen.Dit geschrift is evenwelreeds
vroeg verloren gegaan,en wjkennendaarvan
slechts fragmenten,diebjJonépl
tgœ,Enslbius,
Dyncelks enz. zjn opgenomen. Onder deze
bevinden zich intusschen devolledigeljsten

der afzonderljke vorstenhuizen,alsmededie
van meest allekoningen,naartjdsoxdevermeld. Deze opgaven zjn in volkomene overeenstemm ing m et de uitkomsten van latere
nasporingen, zoodat men daaruit hetgeheele
gebouw der Egyptische chronologie heeft
kunnen optrekken. Men heeft voorts onder-

scheidepe andere geschriften op naam van

Frederik, de zoon van den onttroonden
Roomschen koning Sendrikjen in 1253 Hen-

tlrîk, de zoon des Keizers, in Jeugdigen
ouderdom stierven, beschuldigde men hem ,
dathj die beidePrinsen doorvergifhad0mgebragt, en toen in 1254 00k Koenraad d00r
den dood werd weggerukt,noemde de Paus
hem diens moordenaar. Volgens den wensch
Van den adel on zelfs van markgraafBertold

t)
0> Hohenbnrg, d00r Koenraad t0t rjksbestuurder bestemd,belastte zich Manfred a1s
stadhouder van zjn neefLoenradl
jn methet
beheer van hetApulischerjk,en allevazal1en erkenden onder hetafleggen van een eed,
het regt van troonsopvolging van Manfred,
i
ndien Koenradnn kinderloosmogtoverljden,
een regt hem reeds door het testam ent
zjns vaders toegekend. Doch de Pausvernieuwde zjne aanspraak op Apulië als een
opengevallen leen derKerk,en M anfred zag

Maneth4gesteld,onderandereneen astrologisch
gedicht,getiteld:pApotelesmatica''.De beste zich genoodzaakt, daar Bertold hem niet
uitgave der fragmenten van M anethô,voorzien wilde ondersteunen en hethem aan geld ont-

van een onderzoek naar zjn persoon en zjne brak om desoldj derDuitschekrjgsknechten
geschriften,is die van den hoogleeraar I'ruin te betalen,terwjldaarenbovenonderscheidene
aanzienljken tegen hem zamenspanden, den
te Leiden (1847),
.
M anettia L.is de naam van een lanten- z7sten Saptember 1254 met den Paus eene

geslacht uit de familie der Rubiaceen. Het
onderscheidt zich door eene tolvormige kelkbuis met gelobden rand,eene trechtervormige bloemkroon met eene rolronde buis,eene
behaarde keel,in deze vastgehechte meeldraden en eene eivormigejzamengedrukte,met

overeenkomsttesluiten,krachtenswelkehj,
n
a qheëng van den Kerkeljken ban,zjne
bezittlngen en hetgraafschap Andria als een
onmiddçlljk leen derKerk enhetstadhouderschap aan deze zjdederStraatin naam van
Koenradl
jn verkreeg.Innocentiusbegafzich in

de kelklobben gekroondezaaddoosmetschjf- persoon als opperleenheer naarNapels en onting er de hulde van Manfred en den eed
vormige, aan den rand vliezige zaden.Het v
omvat kruiden en heesters,dle in Gulana, eener volkomene onderwerping van de baBrazilië en Poru groejen en onderscheldene ronnen. Toen echter u
Kanfred weigerde,o0k
sierplanten leveren!zooals M eoeelne@ 1FïJ#., dezen eed af te leggen,waszjn ondergang
eene slingerplantultGuyana m et eene witte, bj den Paus besloten.De moord,doorde
roodgestippelde bloemkroonbuisçn scharlaken- mannen van Manlredbuiten zjn wilop den
roode lobben, - M.cor#z
i
/blz
'l Mart-,uit oproermaker Burello gepleegd, was daartoe
Brazilië,met scharlakenroode bloemen,- en een geschikt voorwendsel, Toch gelukte het
M glabra CA- .et Sùleeht,eenefraajeslin- Manfred zich door de vlugt aan de lagen
gerplant van de oevers der Uruguay, met van zjn vjand te onttrekken.In Luceria
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von; hj veiligheid en hulpmiddelen t0tden
00r10g,vûoralbj de Saracenen,en methulp
van deze overwon hj dePauselgkehovelingen in den slagbj Foggia(2December1254).

den 6den Januarj 1266 dool
.zgnecardinalen

paus, Aleœander 1V, toonde weldra,dathj
den ondergang van Manfred bedoelde. Hj
bragt de onderhandelingen ten einde, door
zjn voorgangerbegonnen metprinsEdmond,

opende den vjand verraderljk den pas bj
de Garigliano. Nu liepen de Franschen den
loden Februarjstorm opSanGerman% waarna
de slag bj Benevento(26Februarj1*
.66)over
het l0t van Manfred besliste.Toen een gedeelte van zjn leqergedurende dezen strjd
t0tden vjand overllep en een andergedeelte
op devlugtging,stortteManfredzich in het
slaygewoel en werd gedood.Naverloop van
eenlge dagen vond men ztln met wûnden
overdekt ligchaam t hetwelk als dat van een
gevloekte bj de brtlg van Beneventobegraven werd; doch het volk en zelfs de Franschen stapelden steenen op zjn grafterver-

t0t Koning van Cicilië kroonen. W él ha4

Manjked inmiddels de bergpassen bijTagliacozzo en Ceperano bezet en zjnevazallen

Daar voorts Innoeenti'
asden 13den daaraanvol- tenevens Duitsche troepen naar Beneventc
gende te Napels overleed, Nvas Nveldra Nieder opontboden, :aaar brieven en boden van den
geheel Apulië en vervolgens o0k Calabriëaan Paus en van lcarelbe&vogen de llapolitanen
Manfred onderworpen.Doch ook denieuwe tot afvallighçid,en graafzïiohard els Caseeta

een zoon van Kendrik,koning vanEngeland,
over het verleenen der kroon van Apulië,

deed een kruistogt prediken tegen Manfred,
stookte de aan dezen onderworpene steden
tegen hem op en zond troepen tegen hem in

het veld.Manfçed streed voorspoedig,bragt
de afvalliye steden t0tonderwerping en werd
eindeljk ln 1257 gebieder over hetgeheele
Sidliaansche rjk aan beide zjden van de
Straat van Messina;Ja,toen zich omstreeks
dien tjd in Italië het gerucht verspreidde eering van den dappere en noemden dat gevan den dood van Koeneadj;n,deed hj zich denkteeken ,De rots der rozen.''Laterechter
volgens het eenstemmig verlangen der prae- liet de aartsbisschop van Cosenza het stoFelaten,baronnen en stedeljke afgevaardigden ljk oversehot weder Opgraven en nabj de
;en llden Augustus 1258 te Tarente t0t km

ning kroonen.Toen (
lePausdeswegeM amfred
en zjne aanhangers, onder welke gich de
voornaamste praelaten desrjksbevûnden,in
den ban deed,vieldeKoning metzjnkrjgsvolk in dePauseljkeStaten,eischteerhooge

grenzon van Abruzzo en Picenum ineen grafkuil werpen. N0g heden ten dage kent men

aldaar bj de landbewonersde sagevan den
schoonen,rampspoedigen M anfred.Zjneweduwe Helena werd met hare vier kinderen
dooreen verraderltjken burgtvoogdaanderuibelastingen en verwierfna den zegevierenden ters van Karel uitgeleverd en met hardheid
slag bj Montaperto (4 September 1260)(
le behandeld)zoodatztjin 1271ûverleed.Hare
heerschappj over geheelTuscië.Door dezen dochter Beatro smachtte 18 jaren in degevoorspoed scheen het gezag van Manfred op vangenis,totdat Karelhaar uitwisselde tegen
een hecht6n grondslag gevestigd te wezen. zjn zoon,die krjgsgevangen wasgeraaktin
Hj bestnurde zjn rjk metkrachten zacht- Aragon.De drie zonen van Manfred bleven
moedigheid, deed de haven te Palermo bou- 31J
'aren in boejenqeerstin 1297deedKael
wen,stichtte Manfredonia,deed vele scholen hun die afnemen en veroorloofde, dat een
verrjzen en bevorderde regt,tuchten goede geesteljke en een artsderjmgspoedigebroezeden. Voorts trouwde ht
j na den dood van ders bezocht, van welke éen ln (1e gevangezjne eerste gemalin (Beatg'
o'
pcp Savoye)in nis blind was geworden.
Junj 1259metde schooneHelena,eenedoch- M angaan.Bruinsteen en dergeljke delfter van M icltaël, de vorst van Aetolië en stoffen waren reeds in de dagen der oudhdd
Epirus,was zelfals begaafd dichter hetm id- bekend, m aar w erden veelal verward met

delpunt van een glansrjk H0f van dichterB jzerertsen, bepaaldeljk met magneet-jzeren kunstenaars,en schonk zjnedochteruit steen. Eerst in het midden der voorgaande
het eerste huweljk, de bevallige Consfancet eeuw ontdbkten Duitsche en Zweedschescheit0tgemalin aan Pedro, de oudste zoon van kundigen in den bruinsteen,dien zj,ter0n-

den Kûning van Aragon. Al datheilwerd derscheiding van de toen pas bekend geworechter verwoest, toeu de nieuwe paus, Ur- dene wit
te magnesia (koolzure bitteraarde))
àlsx: IV, de plannen van ztjn voorganger met den naam van zwartemagnesia (magnew ederopvatte,denbanvloek nogmaalsuitsprak sia nigra) bestempelden, een nieuw qxyde,
over Manfred en zjne landen en eindeljk in en de ZweedschenatuuronderzoekerGahm ver1263 deze laatsten a1s een n0g teveroveren kreeg daaruit in 1774 een metaal,dat aan-

Pauselt
lk leen toekendeaanKarelran24/01,
de broeder van Lodewi;k X ) ltoning van
Frankrjk.DekrjgsbevelhebbersvanMavf
,red,
t
mdersteunddoordeGhibelljnen,namendaarop
onderseheidene gewesten van den Kerkeltlkon
Staatin bezit,zoodat Urban'
usdewjk moest
nemen naax Perugia,waar htiin 1264 overleed.Zjnopvolger,ClemensJF:verbond zieh

vankeljk manganesi'
um cn vervolyensmangaan
genoemd werd. Zjn scheikundlg teeken is
Mn
,- zjn verbindingsrewijt55,4.Dezeenkelvoudige stofbevindt zlch ln denatuur nem

gens in een vrjen toestand?maar is meestal
m et zuurstof, somttjds 00k m et zwavel en
chloor verbonden.llare zuurstofvorbindingen
behooren t0t de meestverspreide delfstoflbn,
n0g meer met Kavel rtzl AnJ/
''?I, weesalle welke?sehoon zelden in g#ootem assa'svonr-

vredesaanbiedingen van Manfred van de komend, bjna altjd de jzerertsen vergezelhand en deed Kareï,die den zlsten Mei1265 len,btjna nergensin de teelaardeontbreken
met een Fransch leger was aan wal gestapt, en ook in plantenasch en in de beenderen en
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het bloed van dieren niet zelden gevonden kokend wateyverliesthetspoeiig zjnglans,
worden.
terwjl het in verdunde zuren gemakkeljk
Hetverkrjgen van metallisch mangaan is oplost.W egenshardheid en glans i: hetmanniet zeer gemakkeljk. Intusschen worden gaan,vooral in legéringen,eene uitmuntende

zjne oxyden in roodgloeihitte doorwaterstqf grondstofvoordenjverheid.
ofk00lt0tmanyaanoxydulegereduceerd,enln Met zuurstoflevertmangaan twee basische
sterke witgloeihltte verliestditlaatste doorde verbindingen: mangaanoœydule (Mn0),eene
werkingvank00Iallezut
lrstofenlaateenesoort sterke basis, - mangaanoœyde Mn2O!) met
van broos,gr/smetaalachtig ligchaam achter. zwakke basischeeigenschappen,- hetlndiFeDitisevenweleen mengselvan hetzuiverme- rente mangaansuperoœyde (Mn0:),- en twee
taalmetkoolstofmangMn,zoodatmenhetmet metaalzuren,hetmanqaanguur(H:Mn04)enhet
wit ruw-jzerkan vergeljken.Laterevenwel overmanyaanzuc (HMnO4).Deeerste2verbinheeftmen datmetaallangsscheikundigenweg
zuiver verkregen. Inzonderheid is Brunner
d00r ontleeding der haloïdezouten van het
mangaan door middelvan metallisch natrium
t0t zeer goede uitkomsten geraakt. Volgens
hem legt men afwisselende lagen van 2 gewigtsdeelen droog Quormangaan en 1gewigtsdeel dun uitgeslagen natrium in een Hessischen smeltkroes, totdat deze ongeveer half
gevuld is;daarop legtmen eene laag keukenzout en daarop,t0taan den rand,eene laag
stukken van vloeispaatter groûttevanerwten.
Daarna verhit men den welgesloten kroes in

dingen hebben t0t nu t0e slechtg een theorétisch belang.Mangaanoxydule ontstaat in wa-

tervrjentoestanddoorhetgloejenvankoolzuur
mangaanoxydule ofvan mangaanoxyde in een
waterstofstroom als een groçn poeder,- en
waterhoudend d0or het neerslaan van een

oplosbaar oxydulezout met bjtende alkaliën

alseenwithydroxydule,hetw elkdoordeopneming van zuurstofuitde luchtspoedig in een
bruin hydroxyde verandert. - Mangaanoxyde,in de natuur als brauniet enmetwater
verbondenkual
voor
nsstma
ma
tig
ngvaenri
k
er
tjg
en dkome
oorend,
en vkan
oormen 00k

een oven.Bj den aanvang derroodgloeihitte zigtig gloejen van salpderzuurmangaanûxybegint de reductie.Dan vermeerdertmen de dul
e. - Een middentray tusschen diebeide
warmte t0twitgloeihitte;men gaatdaarmede oxyden,het mangaanoxyauleoxyde,vormt het
een half uur voort, en saen zalvervolgens bekendehausmannieten bljftna sterk gloeina de afkoeling ap den bodena van denkroes Jen van alle oxydatietrappen van hetmetu l

als een zwart poeder achter. - Mangaansuperoxyde is de algemeen bekende bruinsteen.- Mangaanzuurwerd t0tnu t0e alleen
in de gedaante van donkergroene mangunzure zouten,verkregen.- Bekend is voorts
halte aan silicium , van de wanden van dçn hetmangaanzuur kalium,hetwelk door smelkroesafkomstig,verwjdertmen t0top 0,11/0 ting Van bruinsteenpoeder metbjtende kali
door de t0t poeder gebragte metaalmassa te en een zuurstofrjk zout (bjv.1 gewigtsdeel
smelten metkeukenzouten chloorzuurkalium ; brui
nsteen,31/: chloorzuur kalium en 5 bjdit laatste oxydeert het silicium tot kiezel- tende kali) in de gedaante van eene donkerzuur. De methode van B r%nner is t0t nu t0e groene m assa verkregen w ordt.Lostmendeze
de heste voor de practjk;andere methoden op in een w einig w ateren verdam ptmen het
hebben slechtseenewetenschappeljkewaarde. gekleurde vocht in hetluchtledige bovenzwaFremy bjv.nntleeddewatervrj mangaanchlo- velzuur, dan seheiden zieh kristallen af van
rure, hetrelk in eene porseleinen buis t0t het zuivere zout.Deze geven metwatereene
roodgloeihltte verwarmd werd,door natrium- donkergroene oplossing, die echter door het
dampen;- Bunsen verkreeg dooreen krach- koolzuur derluchtlangzaam , mMr doorstertigen galvanischen stroom uiteene oplossing kere zuren aanstonds paars, daarna lichtvan m angaanchlorure in w ater glanzige man- rood en eindeljk kleurlooswordten tevens
gaanblaadjesjen V'
Lneent en GïI::bereidden mangaansuperhydroxyde als een donkerbruin
d
o
o
r
d
e
we
r
ki
n
g
va
n
natriumamalyamaop eene poeder afseheidt. Het mangaanzuur ontleedt
oplossing van mangaanchlorure ln de eerste zich daarbj inovermangaanzuurenmangaanplaatsmangjanamalgamaenverwjderdenhier- superoxyde,en heteerste daarna in mangaanuitdoordestlllatiehetkwik,zoodatermangaan superoxydeenvrjezuurstof.Aan diespoedige
in degedaantevan eenfJn poederachterbleef. kleurwisseling is het mangaanzuur kalium
Het mangaanjvolgens de methode van lrwn- den naam van aamaeleon aiserlle verschulner verkregen, heeftde kleur van licht giet- digd. In de root
le oplossing werd het eerst
jzer,iszeerbroosen z0ohard,dathetzelfs door M itscl-rlia het overmangaanzuur a1s
door eene stalen vjl naauweljkswordtge- eene zelfstandige verbinding erkend,die veel
een koek van mangaanmetaal vinden. Dezelfde uitkomstlevert een zamengesmolten of
als poeder sterk vereenigd mengselvan geljke deelen zaangaanchlorure en vloeispaat,
hetwelk ontleed wordtdoor natrium.Hetge-

krast,terwplmen metpuntige stukken man- later door AsAof is ontleed.Degekleurde,
gaan np glas en staal kan schrjven.Hetis purperroode chamaeleonoplossing levert door
vatbaarV00' 00X0 Z00' W&Zj0 0X RRVrZ3m0 afdamping en omkristallisatie zwarte,groenpûljsting en alzoo zeer geschikt voor tele- glinsterende kristallen van overmangaanzuur
scoopsplegels. Verhit men het in de luchtj kalium. Legtmen deze bj gedeelten in goed
dyn loopt het aan,evenalsstaal,en wordt afgekoeld zwavelzuur van een soorteljk geelndeljk bedektmet eene bruine oxydelaag. wlgt van 1,845,dan wordt een gedeelte van
Bj een gemiddelden warmtegraad wordthyt het zoutonveranderd meteeneoljfkleuropdoor water zeer langzaam Mngetst,maarln

gelost,maar een ander gedeelte doorhetzwa-
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velzuur ontleed,enwatervrjovermangaanzuur plaatjes.De gnedkoopste grûndstûfjwaaruit
zinkt in donkerbruine, nlieachtige droppels men het verkrjgen kan,i
s hetoverbljfsel
naar den bodem.Aan de luchtblootgesteld, der chloorbereidlng uit bruinsteen en zoutzuur.
He
t
be
va
t
,
be
hal
ve
ma
ngaanchlorurej
ontbinden zj zich spoedig in mangaansuperoxyde en vrje zuurstof,die gedeelteljk als jzerchloride,kleinehoeveelheden aluinaarde,
gewone zuurstofrn gedeelteljk alsozon 0p- kiezelzuur, alkalische aarden en alkaliën en
treedt. Boven 56* C., alsmede bj de aan- 30mS 0Ok Sporen Van koper,arBenik enz.en
we
zigheid van bewerktuiqd6 zelfstandighe- kanterstond,inplaatsvanjzervitriool,t0tzuiden, zooalB alkohol, papler enz., gaat de vering van lichtgas,t0t het doertrekken van
ontleding vergezeld van vurige verschjnselen hout enz.gebezigd worden.Neutraliseertmen
en eeneheftigeontploëng.Overmanqaanzuur degeklaardevloeistnfmetkrjt,dan bljfter
kalium is wegensdegemakkeljkheld,waar eene nagenoeg zuivere nylossing van manmedehet s/sste van zjn zuurstotkehalte aan gaanchlorure over,Avelke ln deverwerj eene
oxydeerbare zelfstandigheden afstaat, een zeer fraaje bruine verfstof levert.Men geuitstekend oxydatie-middel.W ordtbjv.eene bruikthetalzooalsbjtmiddelvonrgeweven
donkerroode oplossing daarvan met de aan- stofen, welke daarna door eene alkalisehe
ezuurde oplossing van een jzeroxydule of vloeistof gehaald en in de luchtgedroogdwortlnoxydulezout, met zwavelig zuur,zwavelwaterstofof'zuringzuurin aanraking gebragt,
dan heeft er allengs eene ontkleuring plaats,
totdat die zelfstandigheden t0t de hoogste

den. llaardoor wordt mangaanhydroxydule
neêrgeslagen, hetwelk spoedig in een bruin
mangaanhydroxyde veranderten zieh a1szoodanig voor goed aan de vezels vastheeht.

oxydatietrappen gekomen zjn;daneerstbljft W aarplaatseljkeomstandighedenverhinderen,
de xoode kleur geruimen tjd dezelfde en ver- het overbltifsel van mangaan voor gemelde
dwjnt vervolgens langzamerhand dûor de oogmerken tebezigen,ishetverkiesljk,het

werking van het koolzuur des dampkrings. in mangaansuperoxyde om te zetten.In EnEene getitreerdechamaeleonoplossingverschaft geland volgtmen daarbj 2 methoden.V01alzooeen geschiktmiddelt0tmaat-analytische gens het voorschriftvan Dnnlop zuivertmen
bepaling van die zelfstandigheden;zj lsdaar- de ruwe oplossing van mangaanchlorure op
t0e het eerst gebezigd door M-glterite.Men de aangegevene wjze, voegt er krjtpoeder
bereidt die oplossing, wanneer men versche bj totdateen en anderdegedaanteheeftvan

kaliloog van bekende sterkte,fjnqewreven, een dunnen brj ensteltdezeninjzerencylin-

zuiver bruinsteen en chloorzuur kallum in de dersmetomroertoestellenblootaandewerking
door Grnqory aangewezen verhûuding ver- van stoom. Daardoor ontstaatkoolzuur manmengt, daarna bj zachte warmte droogt, gaanoxydule, hetwelk gewasschen,gedroogd
het drooge mengsel in een Hessischen smelt- en in een roost-oven doorvoorzigtigeverwarkroes onder omroeren meteen jzeren spatel ming in mangaansuperoxyde omgezet wordt.
t0tzwakkeroodgloeihitte verwarmt,de heete Volgens Balmain daarentegen vermengt men
m assa dan ter afkoeling in eene koperen pan het overbljfselvan mangaan methetwater
overbrengt en haar na de afkoeling fijn der gasfabrieken, hetwelk eene groote hoeyaaakt en in eene groote hoeveelheid kokend veelheid koolzuur ammonium bevat,en men
water wexpt.De geklaarde Oplossing is dan verkrjgt alzoo onzuiver koolzuur mangaanhet begeerde reagens. Tegenwoordig echter oxydule,hetwelk doorgloejing inkunstmatig
bereidt men de getitreerde chamaeleon-oplos- bruinsteen overgaat, en eene oplossing Van
sing door gekristalliseerd overmangaanzuur salmiak.
kalium in zuiver water op te lossen.
De z'
anrstofzouten van mangaanoxyt
hlezjn

O0k in de pradjk wordthetchamaeleon gedeelteljk oplosbaar, zooals azjnzuur,sala1s eene rjke bron van zuurstofaangewend. peterztmr en zwavelzuurzout,en hebben dan
Volgens de methode van W atson ontkleurt eene licht-roode kleur. Gedeelteljk echter,
m en ruw e palm olie en gelen talk (loor de
door stoom gesmoltene vetten m et eene chamaeleon-oplossing en een w einig zwavelzuur
onder gestadig omroeren van 65 tot 1000C.
te verwarmen.Voorts heeftmen in Engeland
dit praeparaat aangewend tot een zuiverings-

zooalskoolzuuren phosphorzuqrmangaanoxy-

dule, vormen zj een witten, onoplosbaren

neêrslag,die uit eene oxydule-oplossing door
de overeenkûm stige alkalizouten verkregen
w ordt.
Zwavelz'w'urzzlt:zlmt
/losozt
ytf/
yl:(mangaanvitriool)

middel van water.N0g vermelden wi
j, dat wordtin deverwerj en a1sgeneesmiddelgebj de ontwikkeling van zuurstofuitehloor- bruikt. Om het te bereiden, verwarmt men

zuur kalium door verwarming eene ontplof- bruinsteenpoeder m et EngelBeh zwavelzuur,
;ng voorkomen wordt door er eene geljke laat het uitdampen en gloeit het; daardnêr
gewigtshoeveelheid per-oxyde van mangaan wordthet zwavelzuurjzeroxydein onoplos-

baar jzeroxyde en vrj zwavelzuur ontleed,
bj tevoegen.
Van de Aloorverbindingenvan mangaanheeft terwjlhet mangaanzûut onveranderd bljft.
alleen hetmangaanehlorure (MnCl2)eenigbe- Men loogt het uit, fltreert het en laat het
lang v00< het practische leven.Het ontstaat kristalliséren; daardoor ontstaan vleeschronde
d00r mangaanoxyde, mangaansuperoxyde of kristallen, die naar gelang van den warmtekoolzuur mangaanoxydule op te lossen in graad, waarbj de uitdamping en afscheiding
warm verdund zoutzuur;bj langzame ver- plaats greep, een verschillenden kristalvorm
damping seheidt het zich uit de oplossing in en een verschillend watergehalte hebben.lichtroode, waterhoudende, zeer smeltbare Citroenzuur)azjnzuuren wjnsteenzuurman-
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gaanoxydule zjn geneesmiddelen van den van 3,3 t0t 3,6;hetis eenkoolzuurmangaanlaatsten tjd! zj ontstaan door hetoplossen oxydule,datbj verwarming gemakkeljk opvan koolzuurzoutindeovereenkomstigezuren. lost in zoutzuur,voor de blaasbuisnietsmelt
Boorzuur mangaanoxydule bespoedigt in en bj hetgloejen vanéénspringt.
hooge mate hetdroogen van vette oliën en is
M angelEortel,zieBeetwortet.
dus voor de vernisbereiding van belang.Het
M anggral,zie I'lores.
daalt uit oplossingen van Pangaanoxydule

M anglfera L. is de naam van een plan-

door borax a1s een witte nem
erslag naarden
bodem en vormt onder anderen het hoofdbestanddeel van het bekende siccatifzumatique
van
k .Barr%el1waarinhetvolgensBolls,
yvoqr-

tengeslacht uit de familie der Ancardiaceae.

Hetisveelhaizig(polygamisch)enonderscheidt
zich doordevolyende kenmerken.Dekelkis
diep 4-of5-deel1g en zjne slippen bedekken
omtten bedrarevan 4t0t50/0bj95t0t96/o elkander vôôrden blodtjd dakpansgewjsen
zinkwit. Het slccatief van het genootschaj zjnafvallend,- de bloembladen,ten getale
Vieille Montagne bestaat uit 800/0 zinkwlt van 4 of5, zjn ingeplantop hetbenedenste
en uit watervrp mangaanvitriool,zinkvitriool gedeelte der 4- of s-lobbige, rondom het
enazjnzuprmangaannxydule,e1k tenbedrage vruchtbeginselgeplaatsteschjf,- de4 of5
meeldraden ztjn van binnen opden rand van
van 62/sdet7o.
Eindeljk vermeldenwjn0g:mangaanblende genoemde schjfvastgehecht,metde bloem(mangaanglans), een zwavelmetaal uit de bladen afwisselend en van onder een weinig
klassederblenden,gewoonljkkorrelig!grjs, zamengegroeid, - de helmdraden zjn elsmet eene vuil-groene streekjde hardheld van vormig en de hartvormige helmknop.jessprinvloeispaaten een soorteljk gewigtvan 3,9, gen aan de binnenzjde overlangs open, i
te
nv
ei
rnd
tsgeann;ge-n in
HongaljeenSiebenbiirgen hetvruchtbeginselis ongesteeld en éénhokkig
mangaankIezel(rhodoniet),dat en bevat slechts één eitley- destjliszjzelden gekristalliseerd, maar
doorgaans korrelig is,meteen
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delingschepluim,5 lancetvormigeblnembladen later omgeslagen, de bloembladen ten getale
en groote,langwerpig-ellipsvormige,groeneof van 4 op een vleezigen ring ingeplant,lanFe1e vruchten.Hetvaderland vandezen boim cetvormig en metde kelkslippen afwisselend

ls vermoedeljk Ceylon;hj wordtalgemeen geplaatst;van de8 t0tde12meeldraden zjn

tusschen de keerkringen aangekweekt en telt de helmdraden korten de helmknoppengroot,
een grootaantalverscheidenheden.VoortBnoe- langwerpig en tweehokkig,hetvruchtbeginsel
menwj M.(/plzledfïcg Rwmplt.ofden tammen ishalfonderstandig en z-hokkig;en de kegelmangaboom , die in den Indischen Archipel Ot'eivormige,nederhangende,lederachtigeheBdesgeljksalgemeen wordtgekweekt.Hjheeft vruchtiseenzadig en ontkiemtt0teeneknodsminder lange en aan den voet minder ver- vormige l00t ter lengte van 4 Ned.palm.Ten
smalde bladeren en vrtlchten ter grootte van onregte heeftmen weleensbeweerd,datdeze
een ganzenei.Hj wordt 00k welvooreene boom een landvormend vermogen bezit.
De manglietbehoortt0tde familie der Rhiverscheidenheid van M.indica gehotlden.Deze
laatste draagtvoortreleljkevruchten.onder zophoreae. De schors van dezen boom is

dedunneschilvandezeligteensaprjkvrucht- bruingeel en zamentrekkend van smaak.Wj
vleesch, aangenaam zoet,maar tevens zacht geven hierbj de afbeelding van een tak met
zuur van smaak.- Van de overige soorten eene Jeugdige vruc'
ht (a), alsmede van een
vermelden wj:X laurina .
#J.,die10Ned.el bloejenden tak (b),beideop 1/4dedernatuurhoog wordten vruchten ter grootte van prui- ljke grootte,- voorts van eeneuitgerolde
men draagt,- M ./bdfïtk WJ.met groote, bloem metkelk en meeldraden (c)en daarvuil-groene en grjsachtigbontevruchten,- onderhetvrtlchtbeginselinnatuurljkegrootte,
en M ..
& -czeJ .
M .met ellipsvormige vrach- van een meeldraad van voren (#) en van
ten,die z00 grootals eene kleine meloen en aehteren (e) op 3-voudige grootte,van eene
onaangenaaravan reuk zjn.svj gevenhierbj vrucht(/)en Van eene gegpende Vrucht(X
eene afbeelding
in natuurljke
van M .isdiclen
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De gewone mangleboom (Rizophora Manglej.

.k--

vende, dikke,
holle, van de
vrueht afstaande
kelkbladen.Aan

haren t0p is zj

gekroond door
een breeden,
schildvormigenj
in 5 t0t 8 stralen verGeelden

stempel. Zj is
zjn lederachtigen aandenvoetversmald.Uit van buiten glad,donkerbruin en ongeveerzo0
de oksels derjongere bladeren ontwikkelen grootals een oranjYppel.Van binnen bezit
zieh de gemeenschappeljke bloemstelen,die zj zooveleafdeelingen alsde stempelstralen
aan den tOp in 2 of 3 éénbloemige bloem- heeft.Dieafdeelingen zjn ongeljkvan grootte
steeltles verdeeld zjn.Debloemen zjn geel- en bevatten ieder één zaad, omgeven door
achtig van kleur, de kelkslippen langwerpig- een witachtig, half doorschjnend, vleezig,
lancetvormig, toegespitst, eerst opgerigt en geurig en smakeljk moes. Men houdt den
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mangostan voordeheerljkste vrucht,welke
op den aardbodem groeit.Tevensiszj zeer
gezond en wordtJuistdoorzieken enherstellendenterlerkwikking gebruikt.
M anhelm of M annheim, de voormalige
hoofdplaats van de Rjn-pfalz en thans de

ontwikkelde zich die villa t0t een tolhefend
dorp en bezat een slot,waar paus Jokannes
XXIII gedurende het Condlie van Constanz
werd gevangen gehouden. Keurvorst Frietfrïc/zIV van de Pfalz deed er in 1617 een

linker oevervan deNeckar,bj haren mond,
en aan de Rjn,waarovereeneschipbrug is
gelegd.Zj is eene der nieuwste en om die
reden eeneder regelmatigstaangelegde steden
van Duitschland.Destraten zjn ljnregt,zindeljk,metfraajehuizen bezoomd,ensnjden

ging de wjk namen uithunvaderland.Gedu-

versterktkasteelverrjzen,Friedrichsburgge-

tweede residentie van den Groothertog van naamd,en onderzjnbeheerverhiefzichManBaden en de hoofdplaats van een evenzoo ge- heim t0t eene stad! hoofdzakeljk bevûlkt
noemd district, ligt in eene vlakte,op den door Nederlanders, d1e wegensgeloofsvervol-

rendeden Dertigjariqen OorlogwerdManheim

in 1622 door Tilly,ln 1631 doorhertog BernAtv# von Wdfpltzr,in 1644 door de Franschen

en eenigedagendaarnawederdoordeBejer-

schen veroverdy - voorts in 1688 na eene
elkander onder regte hoeken.Dekernderstad belegering van 17 dagen door Melae ingenobestaat uit 110 quadraten, metuitzondering men en metelfandere stedenvan deBenedenvan eene enkelestraat.Devoormaligevesting- Pfalz verwoest.Bj hetherstellen derstad in
eiedroh W ïJJZI- haar
werken zjn na den Vredevan Lunevillege- 1699 deed keurvorst I'
sloopt en door tuinen vervangen.op het pa- volgens de manier van Coeltoorn versterken,
radeplein verheft zich eene fontein metdoor en een sterk brughoofd dekte den overgang

Crepello gegoten beelden,enhetfraaje,groote overde Rjn.Intusschenisdestadharenvoorspoed verschuldigd aan keurvorst Karl, die
haar in 1720 t0tzjneresidentieverhïef;zj

marktplein is versierd meteene van steen gehouwen groep van Petee en A lff/
zcdffdvander
lranden. op het plein bj den schouwburg,
sedert 1850 het Schillersplein geheeten,zlet
men het groote standbeeld van SeMller van
Cawer alsmede dievan IFand en Daïberg,
d00r M '
ller gegoten.Hetkasteel,van 1720t0t
1729 onder keurvorst Xarl TFz1'Iï'p gebouwd
en meer dan 500 vertrekken tellende, is
een der grootste van Duitschland en bestaat

behield dien rang t0tin 1777.Gedurende den
Omwentelingsoorlog maakten deFzanschen in
December 1794 na een bombardement van
2 dagen zich meestervanhetbrughoofd,nadat

debrug overdeRjndoorhetdrjfjswaswep
gestuwd,en in 1795werd destad bjverdrag
overgegeven.In 1799 werd zj door de O0stenrjkers onder aartshertog Karl veroverd,

uit 3 vierkanten.Delinkervleugelisbj de doch na den aftogt van dezen weder bezet
belegering van 1795grootendeelsverbrand,en
de regter vleugel,doorkeurvorstKarlTlepdpr

door de Franschen.In 1803 isdestad tgegekend aan Baden. - Het district Malnz
opgetrokken en aan kunst en wetenschap ge- teltop 8,31 D geogr.mjlruim 101000inwowjd,bevat00k thansn0g eene verzamellng nersin 35 ggmeenten.
M anicarla Gaertn. is de naam van een
van schilderjen,eenevankopergravures,eene
van gipsafgietsels,eene van EtruscischejR0- plantengeslacht uit de familie der Palmen.
meinsche en Grieksche oudheden, en eene Het onderscheidt zich door ée'nhuizige bloevoor natuurljke historie. Onder de kerken men,op denzelfden bloem kolfgeplaatst,door
vermelden wj die van hetvoormalig collegie eene enkelvoudige,zakvorm ige,op eennetgeder Jezuïeten w egens haar keuxig DAar:aeren ljkende bloemscheede,en dooreene3-hokkige
altaar en m et fresco's beschilderd gewelf.An- steenvruchtm eteeneruwe,kurkachtigeschaal.
dere merkwaardige gebouwen zjn hettuig- Hetom vatpalmboom en m eteen dikken,m et
huis,hetverkopphuisen de schouwburg.0ok lidteekens bedekten stam , zeergroote,gave
despoorwegbrugoverdeRjnendekettingbrug bladeren engeelachtig-wittebloemen.Deeenige

over de Neckarzjn zeermerkwaardig.Men bekende soort,M .zcccï/àrl Gaertn.,in Braheefter een lycéuua,eene openbare boekerj, zilië boessoe genaamd, heeft een gekrom den
een botanischen tuin en eene sterrevracht.I)e

stam ter lengte van 3 tot 5 Ned.elen bla-

bevolking telterongeveer46000zielen(1875), deren, welke omstreeks 9 Ned. el lang en

en denjverheid,meteengrootaantalstoom- 1,2Ned.elbreedzjn,degrootsteonverdeelde
machines werkende,ontwikkeltzich meer en

bladeren,welkemen in deze familie aantreft.

meer.Voorts is er een aanzienljke handel Voorts heeft hj bloemkolven terlenqte van
ixl tabak en in andere voortbrengselen des ruim 1 Ned.elen op een naar de splts toelands,terwjlde spoorwegen en rivieren er loopenden zak geljkende.Dezelaatstebestaqt
gelegenheid geven tot een uitgebreiden door- uitbruine,dunne,taaje,kruiswjsoverelkaar
voerhandel.O0k wordtde omzeter doortwee gelegenevezels en isrekbaar,zoodatmenhem

Jaarmarkten bevorderd.Men vindterbekoor- als eene muts over het hoofd kan trekken.
ljkewandelplaatsenindentuinvanhetkasteel In dien zak bevindt zich de bloemkolf met
en op de Miihlaue,een eilandjein den mond omstreeks 20 driehokkige vruchten, welke
van de Neckar.In den omtrek der stad heeft wat grooterzjn dan walnoten.Deze Worden
onder den naam van plantaard'
iy irpor naar
m en vele tuinen en hopvelden.
0p de plaats,waarde stad zichtegenwoor- Europa verscheept, waal' m en er knoopenj
dig verheft, bevond zich in de 8ste eeuw ,in knoppen voor w andelstokken enz. van verdenabjheid eenervoormaligeRomeinscheko- vaardigt. De bladeren van dezen palm boom
lonie, de villa M anniheim , t0t hetklooster leveren eene uitstekende dakbedekking, die
Lorsch behonrende.Gedurende de 13de eeuw 10 tot 12Jaren duren kan.Deze boom groeit
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vooz
'al op de moerassige oeversderAmazûnen- zondagen,de gedenkdag Van hetljden en
stervenvan Jezwnendesterfdagvan M ani.Deze
rivier.
ste werd in MaArt gevierd en men plaatste
M jnichaeërs zjn de beljders derdoor ldaat
M an% of M anes gestichte godsdienst (Mani- an op eena verhevenheid in de vergaderzaal
chaeïsmus). Volgens deze leer bestaan er 2 een ledigen stoel voor den geestvan Manl.
M anie,afkomstigvaneen Griekschwoord,
eeuwige,oorspronkeljkewezens,nameljkeen

goedegeest,heersehappj voerendein hetrjk dat woede,rczdrW beteekent,iseenebuitendeslichts,en een boozegeest,gezaghebbende gewone opgewondenheid,zich openbarendein
in het gebied der duisternis - een G0d en het denken enhandelen,eeneziekeljke geeenDuivel.Erbestaatstrjdtusschendiebeide steldheid des gemoeds,eene sûortvan krankgeesten, waarbti een gedeelte van het rjk zinnigheid,welkebljktin tobberj ofwoede.
deslichtsaan datderduisternisonderworgen Vaak is deze toestand verbonden met eene
werd. Om dit gedeelte te heroveren schlep zekere begeerljkheidenwordtdanbjv.zueht
God de werdd en zond Christus in een t0t brandstiehting (pyromanie),zucht om te
schjnligchaam op aarde,om de menschheid stelen (kleptomanie),zuchtnaarhetanderegevan deheerschappj der(luisternisteverlossen. slacht(erotomanie)enz.Bepaaltzich deziekte
Ten laatste vergaat de wereld doorvuur, de alleen t0t zulk eene zucht, zich t0t eene
, dan geeft m en
verloste zielen beyeven zich naarhetrjk des enkele zaak uitstrekkende
lichts, en de Dulvel wordt voor eeuwig in daaraan den naa:a van monomanle.Men bezigt
hetwoordmanieook in hetdageljkschleven,
boejen geklonken.
De Manichaeërsbestonden,vereenigd onder Om eene hartstogteljke ingenomenheid met
of ander voorwerp aan te duiden;men
kriesterljk beheer, uit volmaakten en leer- esen
llngen (toehoorders).Eerstgenoemden onthiel- preekt bjv. van Gallomanle, Xzelpzzllgzfe,
denzich van wjn,vleesch,gemeenschap met enz. overdreven boekenvrienden moemtmen
vrouwen,bezit van aardsche goederen en lig- dientenqevolgebibliomanen.
chameljken arbeid en werdendoordeleerlin- M anlfest (Het)iseenstuk,datdekoopgen onderhouden.DeManiehaeërsversyreidden vaardjschipperterzeeaanboordmoethebben.
zich sedert de 4de eeuw over Kleln-Azië Hetbevateenetabelsgewjze opsomming van

Afrika en Italië,m aar bezw eken in de 6dl

de goederen, die de lading uitmaken.Het
eeuw voor de vervolgingen der Perzische ma- wordt opgemaakt en geteekend dûor den
chipper zelf ot'doûr den scheepsmakelaar,
giërs en der Christeljkebisschoppen.Intus- s
schen vindt men in de middeneeuwen n0g cargadoor, al naarmate de wetgeving op de
in-uit-en doorvoerregten ditvûorschrjftof
sporen van een verborgen Manichaeïsmus.
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noscenlenten;
meenteninhanvervolgensvoor
den bleven van
de gemeenteleden.Zj hadden geene tempels, de merken,de nummers,het getal,desoort,
altaren,beelden,oFeranden en dergeljkezin- den inhoud,hetgewigt of de maat deringeneljke hulpmiddelen voor degodsdienst.De laden goederen, de namen der afzenders en
godsdienstoefening bestond in gezang,gebed, z00 mogeljk diederontvangersvan degoevoorlezingderGewjdeBoeken entoespraken. deren, en somsvoor de berekeningen en be-

Hetavondmaalvierden zj zonderwjnenden dragen van devrachtvoor elke afzonderljk
doop verschoven zj veelal tot gevorderden ingeladen partj goederen.Aan hetslûtvindt
leeftjd. Hunne feesten waren,behalve de men den 4ag en de plaats van het opmaken.
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Hetmanifeststrektt0tbewjsvandeninhoud kerken en kloosters een hoogst ernstigjmaar

der lading;de schippermoet hetoverleggen, tevens sombex voorkomen hebben. 00k de

wanneerdat bewjs te paskomt,zooalsbj- inwoners onderscheiden zich door zwjgende

voorbeeld aan de overheid,om de verschul- deftigheid en voorname waardigheid. Tot de
digderegten vanip-door-enuitvoertekunnen merkwaardige gebouwen behoorenerdegroote
berekenen,ofom haar in staatte stellen,om hoofdkerk, het paleis van den kapitein-genete oordeelen ofer quarantainemaatregelen ten raal, het raadhuis, de universiteit) de hanopzigte van de lading genomen moeten wor- delsschool,de zeevaartschoolen andere schoden. Voorts zal het dezelfde dienst moeten l
en,de citadélmethettuighuisendeqesehutdoen tegenove den verzekeraarvan de lading gietej,de2 hospitalen,degevangenlssenen
terberekening van hetbedrag,datuitgekeerd de schollwburg. Op den noordelj'ken oever
moet worden ter vergoeding van de schade, van de Pasig liggen de 8 voorsteden, van
aan de lading overkomen ten gevolge van welke Bidondo, de aanzienljkste,met SK
eenig oyheil,waartegçn zj verzekerd was. Cruz en Tondo te zamen 00k welmet den
M anlhot of maméoe (Manihotutilissima naam Van Chinézenstad bestempeld wordt.
Pohl.)ofdecassaveplant,eenheesterterhoogte Hier Tf0n0n de Tagalen of inboorlingen, ie
tiezen, de Chinézen en alle vreemdelinvan een gaarNed.eluitdefamiliederWolfs- Mes
melkachtlgen(Euphorbiaceën),heefthandvor- gen,- hier is de zetelvah de njverheid,
mige,5-tot7-deelige,çaafrandige,vanonder van dengroot-enkleinhandel enhier bevinden
zeegroene bladeren en elnd-ofokselstandige, zich de druk bezochte kaden,degroote Chiéénhuizige,in schmle trossen geplaatste bloe- nézenstraatLa Escolta metharetalrjkewinmen, bestaande uit een bloemdek met 10 kels,de beurs,de magazjnen,de kantoren
meeldraden en een stamper met3grootestem- en de fabrieken.
pels,voortseenelangwerpig-bolvormigevrucht,
De geheele omtrek Van Manila langs de
zjndeeene zaaddoosmetgrjze,gemarmerde Pasig t0t aan het Bay-meer is eene van de
zaden.Deze heester behoorttehuisindekeer- fraaiste landstreken deraarde.Devoornaamste

kringslanden vav Amerika;hj wordtervan takvan njverheidindestad isde vervaardide straat Magelhaens t0t aan Florida in een %i
ng van Manila-sigaren;in 2grooteKoninkaantalverscheidenheden gekweekt;00k vindt ljkefabrieken houden meerdan 10000werkmen hem thans in Afrika en Azië.De bun- lieden (meestvrouwen)zich daarmede bezig.
delvormige wortels, van 3 t0t 5 Ned.palm Voorts verschaft de vervaardiging van touw
lang,bevatten een vergiftig melksap entevens van manila-hennep aan vele handen werk,
erne groote hoeveelheid zetmeel (zie Man- hoewel die hennepsoortvoorhet grootste ged%oceaplant). Zj leveren een aanzienljken deelte onbewerktin den handelwordtgebragt.

k maakt men er nangking,tapjten,meWoqst,- omstreeks zesmaal die van rogge. 00
o
p geven hierbj eene afbeelding van dlen talen V00rWerP0n OnZ.
heester?nameljk in > een tak op 1/4deder De geheele buitenlandsche Landel op de
natuurljke grootte, in b eene vruchtin natuurljkegroottejen in ceen stamperopviervoudige grootte.
M anila, de hoofdgtadvan deaan Spanle
onderworpene Philippjnsche eilanden in den
Opst-lndischen Archipel,gelegen op de westkust van het voornaam ste diereilanden,desgeljks Afanila, doch 00k Luzon genaamd,
op den achtergrond der ruisae,naarhetzuidw esten geopende,zeer diepe en voor linie-

Philippjnsche eilanden moest zich t0t aan
1858 uitsluilnd t0t de haven van Manila bepalen.Na dien tjd werden daarvoor Yloylo
op Panay, Sual op Luzon en Zamboanga
op Mindanao geopend; teqenwoordig echter
heeft men er,behalve Manlla,slechts Y10yl0
en Zeboe.H et voornaamste handelsverkeer is

intusschen te Manila verbleven,en zj z0u
aanmerkeljk toenemen, z00 de haven dier
stad eenevrjhaven werd.Reedsdoordever-

schepen toegankeljke Baai van Manila,aan ordening van 22Decem ber1865,volgenswelke

den m ond van de snelvlietendePasig,tlithet schepen van alle natiën,die m et ballastaanBay-meer komende,bestaat uit 2 zeer ver- komen Om vracht te zoeken, overal 0P de
schlllende deelen,die door de rivier geschei- Philippjnsche eilanden mogen binnenloopen,
den,maar door eene brug ter lengte van 140 is hethandelsverkeeraanmerkeljk uitgebreid.
Ned.el,alsmede door eene hangbrug verbon- Manila onderhoudt thans een regtstreeksch
den zjn en tezamenomstreeks160000inwo- scheepvaartverkeermetHongkong,Singapore,
ners tellen, onder welke zich 13-t0t 15000 Saigon,Batavia enz.Debelangrjkte.uitvoer-

Europeanen bevinden.Deeigenljkestad(Ciu- artikels zjn suiker, hennep en sigaren.

d
ad) of vestinç op den linkerofzuideljken Manila is na G0a de oudste Europèsche' zviecshoever der Paslg, de zetelvan een kapitein- tiging in Oost-lndië. In 1569 verhiet
generaal,van een aartsbisschop,van een K0- op deplek,waarzjzich thansbevindt,eene

ninkljk geregtshof(Real audiencia)en van kleine, versterkte stad der Malejers. Deze
den alcalde der provincie Tondo (met 1/4de werd veroverden verwoestdoor80 Spanlaarmillioen inwoners) en van eene Spaansche den onder aanvoeriug van Jltan de Ntxlcetfo,

bevolking van 10000 zielen ,is doorbreede, een neefvan M ly%è'l Zowez de .r:.t7c& J, de
diepe grachten en hooge, zware ringmuren veroveraar der Philippjnen en de stiehter
omgeven,door eene citadélen forten gedekt, van Manila,den 24ster Junj 1571 a1shoofden bestaatuit 8 ljnregte,vrjnaauwestraten, stad exkend. Reeds vroeg trokken vele Chi-

;ieImet hare groote, maar plompe, smake- nézen derwaarts en bragten erhunnenjverooze huizen en openbaregebouwen,methare heid en hllnnen llandelj doch een oproer in

MANILA- MANIN
1603 kostte aan 23000 van hen het leven.
Zware belasting en onvordraagzaamheid bragten later de Chinézen nogmaals t0t een 0pBtand, waarna 25000 van hen vermoord en
d6 overigen verbannen werden. Niettemin

keerden zj in n0g grooter aantalderwaarts
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vervaaxdiger van een Onvoltnoid leerdicht:
XAstronnmica'
' in 5 boeken.Het handelt in

eene vrj zuivere taalover den invloed der
hemelligchamen op 'smenschen l0t en bevat
hier en daardichterljketafereelen.Hetstuk
iB na zjne eerste verschjning (1472) d001
*
k%
eali
ger (Leiden,1600), Bentley (1739)enz.
in hetlichtgegeven.
M anin (Danië110), een vaderlandlievend

terug en ondersteunden in1762deEngelschen,
die onder sir William Draper de stad na eene
belegering van 10 dagen stormenderhandinnamen en eene brandschatting verkregen van Italiaansch staatsman,geboren te Venetiëden
4 millioen dollars.Voorts isManila dikwjls 14den Mei 1804,verwierfna het voleindigen
door aardbevingen geteisterd,inzonderheid in zjner studiën den naam van een uitstekend

de Jaren 1645, 1796,1824,1852,1860 en pleitbezorger.Eerst laatechterbemoeide hj
1864.
Het eiland Manila of.
rsfzx ,ligttusschen

zich met staatkundige aangelegenheden. In

1841 bj de beraadslagingen over den Lom1Q3/4deen 19ON.B.,bestaatuiteen breedge- bardisch-venetiaanschen spoorweg, voorts in
deelte in het noorden en een smal gedeelte 1847 op hetwetenschappeljk congrèsin Vein het zuiden en heeft eene oppervlakte van netië trad hj op a1s een bekwaam strjder
1934 L geogr.mjl.Dekusten zjn overhet tegen de oostenrjksche overheersching?ter-

geheel hoog en veilig, maar men heeft er wjl hj zjne regtskennisbezi
gde om bmnen
niet vele havens;de voornaamste is die in de perken tebljven eener wûttigeoppositie.
de baai van Manila.De mild besproeide b0- Daardoorverkreeghj grooten invloedopzjne
dem onderscheidt zich doar eene verwonder- landgenooten, die hem en Niceolo Tommaseo

ljkevruchtbaarheid,enhetisaanhetSpaansch
wanbestuurtewjten,datdaarvan t0tkiekere
hoogte eerst in de laatste halve eeuw gebruik werd gemaakt.Hetnoordeljk gedeelte
draagtQbergketensendezeeindigenbj eene
laagvlakte, die zich over het geheele eiland
uitstrekt, terwjl zich op het zuideljk gedeelte alleenstaande bergen verheFen,gedeelteljk n0g werkzame,gedeelteljk uitgedoofde
vulcanen. Hetklimaat is warm en ongemeen
vochtig,en het ylantenrjk en de dierenwereldgeljken op dlederoverigeOost-lndische
eilanden. Het aantal inwoners, die aan de
Spanjaarden onderworpen, t0t het Christend0m bekeerd en met den naam van Ipdios

erkenden a1s de leiders der nationalepartj.
W egens zjn voûrstel,Om aan hetLombardisch-venetiaansch Koningrjk een eigen bestuur en eene eigene vertegellwoordiging te
geven zonderdenbondmetOostenrjk tebreken, werden hj en Tommaseo in Januarj
1848 in hechtenis genomen.Het spreekt van
zelf, dat zjne populariteitdaardoor tûenam .
Reeds den 17den Maart, toen te Yenetië de
tjding van eene volksbeweging vernomen
werd,eischte hetvolk metdreigendegebaren
de vrjlating van Manin, en de gouverneur

Pavy gaf,na eenigeaarzeling,gehooraan

dien wensek.M anin was de leider der vreedzame omwenteling van 22 Maart,welke de

erwjdering derOostenrjkersuitVenetiëverbestempeld zjn,bedraagtruim 4l/cmillioen. v
Voorts vindtmen er in het gebergte n0g 0n- oorzaakte en plaatstezieh,nadatderepubliek
bekeerde, onafhankeljke stammen.Sedert3 San Marco afgekondigd was, a1s kabinetseeuwen voeren de Spanjaarden heerschappj voorzitter aan hethoofdvan hetVoorloopij

op dit eiland. T0t de voornaamste steden, Bewind. D00r de zaak van Venetië te schelbehalve Manila behooren er: Batangas aan den van die van Piémont verzwakte men
de straat van Mindoro,Balaian,Cavite,Ba- evenwel beide, en toen den 4den Julj de
color en Bigan Op het noordeljk, Nueva Venetiaansche afgevaardigden tot eene verCaceres en Albay op het zuideljk gedeelte eeniging methetkoningrjk Sardiniëbesloten,
van het eiland.
waarna het Voorloopig Bewind zjn ontslag
M anila-hennep, zie Abaca-hennep. nam j was het reeds te laat.Texwjlde Pie
'M anilius. Onder dezen naam vermelden montézen, door de Oostenrjkers geslagen,
den wapenstilstand van 9 Augustus m oesten
wj:
Cajus XtzSCD'
lr.
:, een vermaard Romeinsch sluiten, belastte zich M anin op nieuw met
volkstribuun.Hj was in 66 vôôr Chr. de de reyéring,en de VenetiaanscheVertegenvoorsteller van eene wet,volgensw elkePom- woordlging bekrachtigde zjne didatuur,die
/ejns als plaatsvervanger van Iuueull'us met eerst met den valvan Venetië (24 Augustus
het voortzetten van den 0orlog tegen M i- 1849) eindigde.Met geestdrift nam hj deel
t*ldates belast werd, zoodat eerstgenoemde aan de langdurige en heldhaftige verdediging
de regten verkreeg van een stadhollder met der stad,welke nietslechts tegen de oosten-

een onbeperkt gezag qver het leger en de rjksche belegeraars,maaro0k tegen hongersvloot.Die wet,door CF
Ioero,die toen praetor

nood en chol
'era te worstelen had.Hetver-

was,in zjneredevoering aprolegeManilia'' trouwen en de liefde,waarmede hetvolk gem et kracht aanbevolen,w erd in w eerwilvan dt
lrende dien rampspoedigen tjd zjn didator
den tegenstand der Patriciërs aangenomen, bejegende, waren zonder voorbeeld. Bj de
doch M anélins zelf na het nederleggen van capitulatie werd M anln uitgesloten van de
zjn ambt wegens onwettige daden terver- Oostenrjksche amnestieten 3 dagen naden
antwoording geroepen en veroordeeld.
intogt der Oostenrjkers scheepte hj Zch in
M areus Atzzlilild, een Romeinsch dichter, naar Frankrjk.Nadat hj teMarseille zjne
vermoedeljk uit den tjd van Awgnstws,en echtgenoote (bor den (lot)tl v6rloren had,be-
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gafhj zich naarParjg,waarhj alle ondersteuning van de hand wees en doorhetgeven
van onderwjs in zjn onderhoud voorzag.
Eerstin 1854 betrad hj wederhetstaatkundig tooneel door in de ppresse'' en elders
met goed gevolg voor Italiëtestrjden.Hj
steldezich voortsinbetrekkingmetLafarlna,

ofCanada metdehoofdstad Ottawavereeniqd

werden, terwjl de Hudsonsbaai-compagnle
zich ontbond,kwamen de aanbehoorende gewesten voor eene s0m van 300000 pond sterling aan de Britsche Regéring en alzoo aan

g
enoemdDominion.DeRed-River-koloniewas
ln dien koop begrepen en volgdeden lstenDe-

de stichter van het genootschap t0t bevor- cember 1869.Die verandering,vergezeld van
dering der eenheid van Italië en werd 1id vrees voor hopgere belastingen enz-,bragten
van dat genootschap. O0k werkte hj met er in 1870 de bevolking in opstant
l,zoodat
jver aan de verzoening der republikeinsche de onderstadhouder K Donyaïlde vlugtmoest
en der constitutionéle partj, om de eenheid nemen naarPembina.Deopstandelingenmaaken onafhankeljkheid van Italië onder het ten zich meestervan fort Garry,benoemden
Huis van Savoye t0t stand tebrengen.Hj een Voorloopig Bewindz waarvan de Kleuroverleed echter reeds den 22sten September lingen John Wrlc:,Loms AiJ!en Donahue de
1857.Na zjn doodverschenendebelangrjke: voornaamste leden waren,riepen deweerbare
Documents et piècesauthentiqueslaisséspar mannen te wapen,en plantten hunne banier

op het fort.Zj ontvingen terstond hulp van
M aninl(Luigi),laatste dogevan Vendiè', vele Fenians. Eene tçgenomwenteling werd

DanielMapin (1860)''.
zie onder Venetië.

gedempt,doch toen Aïe
'lzich meester maakte

M anis L. of Sehwbdier is de naam van van het gezag, den titel van president aan-

een dierengeslacht, hetwelk t0t de orde der nam en een man uit Canada deed ter dood

Tandelooze zoogdieren (Edentata) en t0tde brengen,omdathjdewapenstegenhetVoorfamilie derW ormtongigen (Vermilinguia)be- 100p1g Bewind had opgevat,zond de regéring
hoort.Hetheefteen met dakpanvormig gele- van Canada eeneuitgelezenekrjgsmagtvan
gen schubben bedekt ligchaam,geene tanden 1200 man onder het bevelvan kolonel W olen een staart, die half z00 lang of dubbel de/dy derwaartsjdienaeenhoogstmoejelpken
z00 lang is als het geheele ligchaam.Deze togt deze revolutiezonderslagofstootdempte,
dieren bewonen Azië en Afrika.Van de s00r- daar de opstandelingen bj de nadering der
ten noemen wj hetlanqstaamtu .
çc/zlùier(M. troMepen4ewapensnederlegden.
4uitW est-Afrika.
anllus is de naam van een geslacht
crassicaydatusL.
M anltoba' ig de naam der Red-River- Van Romeinsche patriciërsj dat n0g in den
Settlements, in 1813 d00r den Schotschen laatstcn tjd der Republiek bloeide. Zjne
Earl#'Relk/k aandeRed-RiveroftheNorth, meest-beroemde 2 leden behooren echter t0t
ten oosten van het Rotsgebergte en ten noor- vroegeren tjd.Zj zjn:

den van den StaatMinnesotagesticht.Zjbe-

Mareu,
g AJZ
JI.
:,consul in het Jaar 302

hoorden t0t aan hunne zamensmelting met vôôrChr.HjbevopdzichonderdeRomeinenj
het Dominion of Canada aan de Hudsons- die bj debelegeringen verovering van Rome
baai-compagnie.De bevolking bestaathoofd- dopr de Galliers (390)zich staande hielden
zakeljy uitKleurlingen ofnakomelingen van op hetCapitool. In den nacht,toen de beleEuropes
'che kolonisten met Indiaansche vrou- geraars tegen derotsen opklauterden,terwtil
wen. Vooral o0k vindt men er vele Fran- de schildwachten sliepen, doch de aan Juno
schen,afstammelingenderVoyageursuitNeder- gewjde ganzen de overige bezetting door
Canada, die hunne koloniën hebben tusschen haargeschreeuw deden ontwaken, was A J.de Amerikaansche grensplaats Pembina en ligts de eerste op de bedreigde plaatsen wierp
het fortGarry aan beide zjden van deRed- een Galliër, die de muurkruin reeds beklomRiver t0t aan de W hite-llorse.plains, als- men had,naar beneden en dopr dezen ande-

medebj hetW inipeg-en hetManitoba-meer. ren,diehem volgden,enverjdeldealzooden
Daarnaast bevinden zich van W inipegtown aanslag der vjanden. Hj ontving evenwel

af langs den oever der Red River de volk- daarvoqrgeenerl
eibelooning,wantdennaam
plantingen der Schotten,die meerendeelsaf- Capitol%nssvoerdeztjngeslachtreedsvroeger,
komstig zjn van de Orknepeilanden.Tus- omdathet op dien heuvelgevestigdwas.Door

schen hetfortGarry enhetW inipegmeerzjn medeljden en welliqt00k doornajverJegens
Indiaansche stammen gevestigd.Men schatde den door dePatri
clërsberunstigden Camillns
gezamenljke beyolking van dat districtop bewogen,ontfermde hj zlch in 385overde
15000 zielen.Hetklimaatisergezond,vooral met schulden beladene Plebelersdoor die uit
in den winter, en men heefter over hetge- eigene middelen voor velen te betalen.Tevens

heeleen zwaren bouwgrond,die bj eenebehoorljke behandeling een grooten overvloed
van voedgel z0u kunnen verschaFen.De hande1 in huiden vormter een belangrjken tak
van bestaan,en men rekent,daterJaarljks

deedhjten hunnenbehoeve een voorstelt0t

landverdeeling en ychulddelging.De dictator
A%(ln 6brzlelïl.çCossns deed hem indenkerker

werpen,doch steldehem wederOp vrjevoe-

ten, toen de daarover verontwaardige Plebe120000 buflbls gedood worden om de huid en Jers met een opstand dreigden.In 384 bede tong,terwt
J
'l hetvleesch en vetwegens schuldigde men hem van het streven om zich
gebrek aan mlddelen van vervoer verloren van de Koninkljke waardigheid meester te
> n.
maken.Vermoedeljk door de comitia centu-

Toen den lsten Julj 1867 de provinciën riata vrjgesprokgn,bezette htimetzjneaan-

Opper-en Beneden-canada t0teen Dominion

hangers hetCapltool,daar de Patricische c0-
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mitia curiata hem veroordeelden en Camlllus, maken ill den bast in de maanden Julj,
zjn tegenstander,totdidatorbenoemdwerd. Augustus en September.Meq onderscheidt in

Volgenssommigen werdhjdooreenverrader- den handelpî
jpvormiyemanna (M.canellata),
ljken slaafvan de rotsen naarbeneden ge- gewone elc/sltx (M.in sortis) en dikkemanna
worpen,terwjlanderen melden,datzulksop (M.crassa).De eerste is de besteen wordt
last des volks door de Tribunen geschiedde; verkregenuitdebovensteinsnjdingen,waaruit
t sap snel wegvloeit. D e manna,door de
00k vindtmenjeboekt,dathjonthoofdwerd. he
Men sloopte zkn huisen de bjnaam M arens Israëlieten gedurende hunne om zwexvingen

werd doorzjn geslachtverworpen.

in de Arabische woestjn genuttigd, valt

Tïfxd M anlius.Van dezen wordtverhaald, volgens E hrenberg uit de toppen van een

dat hj den tribuun M arens Tppl
ypsif
4:,die heester(Tamarixmaunifera)teraardeenwordt
zjn vaderaanklaagde,omdatdezezjn zoon 00k nu n0g door de Arabieren in plaats van
0? het land van de staatsdienst verwjderd honig op hetbrood gegeten,terwjlde monhleld, metden dolk in de hand genoodzaakt niken op den berg Sinaïjaarljksomstreeks
heeft die aanklagt in te trekken.A1skrjgs- 300 Ned. pond daarvan verzamelen en als
tribuun doodde hj in 361 vôör Cbr.in een echte manna aan de pelgrimsduurverkoopen.
Ditsap isafkomstig van eenesoortvan schildluis(Coccusmanniferus),welkedeuiteinden
der takken van dezen heester bewonen en
den bast doorboren.Uitdie openingen vloeit
na den regen een sap, hetwelk eene roode

tweegevecht aan de Anio een reusachtigen
Galliër en dwong daardoor den vjand om
terug te trekken.Aan de halsketen (torques)
Van den verslagene, w aarmede hj zich versierde,ontleendehjdennaam van Torg.atus,
w elke vervolgens steeds doox zjn geslacht
Nverd gevoerd. Gedurende zjn derde consul-

kleur heeft en eene stroopachtige ljvigheid
erlangt.- Andere mannasoorten zjn: De
manna van Briançon,in den Omtrek dierstad
op de loten van den lorkenboom (Larix Europaea) te vinden,- de eikenmanna uit Koerdistan,aldaar wegvlpejende uit de bovenvlaktederbladerenvanQuert
msmanniferaj-

schap (340) voerde hj met Pltblins J?ecll,
ç
M %s oorlog tegen deLatjnen.In strjd met
hetverbod der consuls waagde zjn zoon een
tweegevecht met een Lattjner;hj behaalde
de overwinning,maar zjn vaderdeed hem
a1s overtreder der krjgstuehtter dood bren- en de Australische manna van Eucalyptus
gen, zoodatlater gestrenge voorschriften met dum osa en m annitbra.D eeerstverm eldemanna
e
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Het mannamos.

den naam van M anliana '
J-Z:HJ bestempeld

(van den manna-esch) wordt in de geneeszjn.Hj behaalde,nadatDeeinszichvoorhet kunde gebruikta1s een zacht stoelgangbevor-

vaderland opgeoFerd had,de overwinning in

derend middel alsmede t0t het apprêtéren

den slag bj den Vesuvius,en vernietigdede van laken en zjde.
overbljfselen van het Latjnsche leger, dat Ilet m-n- osteeneeetbareraossoort,heeft
hem onder Nnmék
û%qs nogmaals de spits bood, meermalen veler verbazing gewekt.In 1829
in eentweedenveldslag bjTrifanum tusschen vielhet,naar men meldde,in Perzië uitden
hemel en bedekte den grond t0t eene aanSinuëssa en Minturnae.
M anna is de naam van verschillende ver- merkeljkehoogte.Hetdiendetotvoedselvoor
harde plantensappen, welke zich door een de schapen,en de xaenschen bakten er broo;
zoeten smaak onderscheiden. - vooral van van.Reedsin 1821wasietsdergeljkswaarhet ingedroogde, kleverige,bleek-gele,door- genomen,en in 1850 vertoonde zich 4atverzigtige, sljmerig-zoete sap van den manna- schjnselnogmaalsteErzeroem.Ledebo- echesch (FraxinusOrnusL.j,die in hetzuiden ter deelt mede, dat deze mannasoort in de
van Europa,vooral in Calabrië en op Sidlië Kirçizensteppe en i
n hetalgemeeninMiddenroeit.Men verkrjgt zed00:insnjdingen te Azie op een onvruchtbaren leemgron; en op
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kale rotsen dikwerfnasterkeregens ontspruit. smelten. Metrookend salpeterzuur wordthet
D%r# , Allày,.
J%ns.f enz.hebben dezelfde nktromanniet en met kalk mannietkalk.Daarmanna overgezonden uit de 'ioestjnen van enboven vormthet een aantalandere verbinAlgérië,en Etersman vesti
çde zjneaandacht dingen.
dit gewps in de Russlsche steppen.Hj
M anning (Henry Edward),aartsbisschop
o
p
noemde de eéne soort,welke in de dalen ten van W estminster en primasvan de R.Kathonoorden van het meer van Aral ter hoogte lieke Kerk in Engeland,in 1809 van Protesvan eene handbreed wel eens opgetastligten tantsche oudersgeboren,ontving zjne opleiwMpchjnljk door stormen van de naburige ding aan hetHan'ow-en lateraanhetBalliolrotsen derwaarts gestuwd wordt, Leoanora collège te oxford.Nadat hj in 1830 zjne

c#l1.De Tartaren noemen haar Reml
jenoi studien op loFeljke wjze voleindigd had en
Qâleb.Zj groeit in Perzië, in de Kirgizen- t0t fellow van Merton-collège gekozen was,
stepje en in Tartrje.NeestlplEsenbeckheeft kwam hj alsgeesteljke in dienstbj de Endeze soortsaet andere t0thetgeslachtRpl
taeeofclll vereenigd. Göbel te Dorpat vond in

ditm0s230/0plantengeleien 65,910/0zuringzuren kalk,zoodatmen zich naauweljkskan

voorstellen,dat heteetbu ris.V00r demanna
der Israëlieten mag men hetalthansniethou-

$

:Y

NN

den.W j geven hierbj eene afbeelding van
Sphaerotalléa (Lecanora)aFno,nameljk ina
een onvruchtbaar exemplaar, in b een stuk
meteen schildje,en in ceeneOmstreeksde
helftvergrootemassaindoorsnede.In d,e,f

ziet men dezelfde voorwerpen in dezelfde verhouding van Rphaerotallia ddcf
4lezlfl.
M annasrwtten is.de naam vankleinezaden,

die,met melk gekookt,een zeersmakeljk
voedsel opleveren.Die zaden zjn afkomstig
vanhetgrpofvlot
gras(GlyceriaQuitans.R.Wr.
),
dat zich onderscheidt door eene éénzjdige
pluim, wier takken gedurende den bloeitjd

X

uitgespreid,doch anderst@e*gen denalgemeenen
hloemsteel aangedrukt ZPn, en door 7- tot

lz-bloemige aart
jes.Hetgeslachtbehoortt0t
de familie der Beemdgrassen (Poaceae).Gemelde zaden wôrden geoogst in Pruissen en

Y

l

Polen, waar die grassoort vaak uitgebreide
moerasvlakten bedekt.Men slaatdaartoe met
eene zeeftegen de pluimen,en de zaden worden vervolgens door ze te stam pen,van hun

glinsterend bruin,d00rdekroonkaf
lesgevormd
omhulselbevrjd.W j geven hierbj eeneafbeelding van de pluimen (a) in natuurljke
grootte,van een voorste en achterste kafje
(1,c)en van een paarkroonkafjes(d),alles
op vjfvoudigegrootte.
Uit manna verkrjgt men hetmannLet,eene

zoet smakende plantenstof. Men vindt het
alzoo in hetsap van sommigefraxinussoortenj
ill dat van Larix europaea en Tamarix mannifera,- voorts in de suiker der zwammen,
in den honigdauw ,in Leontodon taraxacum ,
Cyclamen europaeum ,in Aconitum-soorten,in

den oljfboom,in den sellerjwortelenz.Het
mannietontstaatuiteenemelkzureensljmige
gisting van suikerendesgeljkswanneerdrui-
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Mannagrutten.

vensuiker door inwerking van natriumamal- gelscheHoogkerk.In 1834 werd hj vicarte
gama en water eenvoudig waterstof opneemt. Lavington in Sussex, en in 1840 orchidiaken

Het schjnt derhalve, dat het manniet
o0k in de levende ylantuitsuikerontstaat.
Men verkrjgt het u1t manna doordeze met
alkohol te koken en het onzuiver yroduct,
hetwelk zich bj de afkoeling afscheldt,om
te kristalliséren. Het manniet kristalliseert
in kleurlooze, zoet smakende naalden,die
in water en warmen alkoholgemakkeljkpplossen, doch niet in aether, en bj 160/C.

van het bisdom van Chichester.Hj baarde
voorts gropt opzien doorzjnepredicatiën te
Oxford,waarin hj metgrootewelsprekendheid en geleerdheid de pogingen van Pusey
en Newman t0tvereeniging der verschillende

Christeljke kerkgenootychappen zochtte bevorderen. Die predicatiën verschenen vervolgens in 4 deelen in het licht.Dezelfde strek-

king had zjn werk:p'
fheunityoftheChurc:
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(1842)''
,(
bch schoon vele Engelschegeeste- van verschillende evolutiën of bewegingen,
ljken in die dagen t0tdeR.KatholiekeKerk welke gedurende een werkeljk ofspiegelgeovergingen,volgdehj datvoorbeeld eerstin vecht- te land ofop zee - uitgevoerdwor1850,toen de spapalaggression''eenebotsing den,om een ofandertadisch doeltebereiken.
veroorzaakte tusschen hetEngelsche staatsge- Zj kunnen te landgeschiedenâooréén enkel
zag en de R.Katholieke hiérarchie.In een w apen ofook doorm eerderew apenstezamen.
brief aan den bisschop van Chichester ver- Men geeft dien naam vooralaan marschen en
klaarde M annLng zich een tegenstander van bewegingen,waardoormen den vjand n00d-

deregtsmagtderKroon in geesteljkezaken, zaakt,zondergevechtzjne stellingen teverlegdezjnebetrekkipgalsarchidiaconusneder laten.Bepaaldeljk geeftmen dienaan debeen liet zich opnemen in den schootder R. wegingen op groote schaal,diein vredestjd
Katholieke Kerk.Die stap van zulk een aan- ter oefening,inzonderheid in den omtrek van
zienljk en begaafdmanwektegrooteopschud- eenkamp,wordenuitgevoerd.Xenonderscheidt
ding,wantmetuitzondering van Newmanhad sel
tool-en'
veldmanoenvres.Bjdeeerstezjnalde
laatstgenoemde Kerk n0g geen nieuwen aan- bewegingen vooraf vastgesteld, en bj de
hanger van zooveel gewigt gewonnen. W as tweede heeftmen slechts algemeenegegevens
Newman van den geest van hetPuseyïsmus aangenomen,terwjldebjzonderhedenaanhet
doordrongen,M anniny scheen daarentegen een beleid der bevelhebbers worden overgelaten.

uitstekend vertegenwoordiger te zjn van de

M anom eter.Geljk de barometer dient

hiérarchische rigting, en men aarzelde niet, om de drukking der luchtte meten,z00 geden nieuwen bekeerling, die te Rome met bruikt men den manometer, om hare spanengemeeneonderscheidingbelegendwerd,een ning te bepalen.Men heeftverschillendesoorgeschikten werkkring aan te wjzen.W eldra ten van manometers, die op onderscheidene

werdhjachtervolgensvoorzitterderEngelsche beginselen rusten.Sommigen geljken op den

Orde van de broeders van den heiligen '
rfrpr- kwikbarometer, anderen op den aneroïderomaeus, doctûr in de godgeleerdheid,proost barometer.Vooralbezigtmen den manometer
van hetaartsbisdom W estminster,apostoliseh t0t hetmeten der spanning van den stoom in
pronotariusjhuispraelaatvan denPausmetden

titel van monsiqnore en in 1875 kardinaal.
Niemandk0neenlgentwjfelvoedenOmtxentde
cpregthdd,waarmede hj het nieuwe geloof
had omhelsd,en daardebekendejverderbekeerlingen bjhem verbonden wasmetbuitengewonetalenten en een voortvarend karakter,
stond hj weldra in de voorste gelederender
R.Katholieke hiérarchie in Engeland,zoodat
menhem reedsbjhetlevenvancardinaalWisemana1sdiensopvolqerdoodverfde in hetprimaat.Die verwachtlng werd in 1865 vervuld;
op den 8sten Junj van datjaarwerd htjin

de kerk van St.Mary te Londen plegtig t0t

stoomketels.
Van de soorten van manomders noemen

wj in de eerste plaats dien met'
pr'
tk J'
lfcAf.
Hj bestaatuiteeneaanbeideuiteindenopene
glazen buisLAB,;g.1),terlengtevan5Ned.
e1. Yan onderen is zj luchtdigtverbonden
meteenrolrondenbak Cvangesmeedjzer,die
gemeenschapheeftmeteenebuisD.
E,desgeljks
vangesmeed jzer.Dezelaatsteen debakzjn
z0oh004 metkwik gevuld,datondergewone
omstandlgheden,datis,wanneernoch bj E
noch bj B eenanderelastdan diedesdampkringsopdevloeistofdrukt,dezeonyeveerbj
de Onderste streep,door 1 aangeduld,staat.
Wanneer men nu het vrje uiteinde E van
dejzeren buisD.
E metden toestelverbindt)

aartsbisschopvan W estminstergewjd.Schoon
hjalstoendenkardinaalshoednognietverkreeg,
klom hj indealyemeeneschattinghoogerdan w aarin de stoûm aanwezig is,waarvan m en
zjnvoorganger,dlenhjinyrondigegeleerdheid de spanning weten wil, dan zal, wanneer
ruimte van blik, diplomatlsche schranderheid deze eene zekere hoûgte bereikt,hetkw ikin
en aseetische gestrengheid overtreft.Degrcote de buis AB desgeljksin verhoudingt0tdie
plannen, in den Jongsten tjd door den H. hoogte stjgen.W j weten (zie Barometer),
Stoelyekoesterd,hebben in hem eenjverigen datde drukking des dampkrings op hetkwik
verdedlger gevonden.Nadathj bj herhaling van den barometer eene rjzing veroorzaakt
was opgetreden a1s verdediger van het we- van gemiddeld 760 Ned.streep.Klimtdllsde
reldljk gezag van den Paus,stemde hj op spanning in den stoomketelten bedrage van
het oecuménisch Condlie van 1869- 1870
met v0lle overtuiging vöör dePauseljke0nfeilbaarheid. Zelfs verspreidde zich het gerucht, dat hj tot opvolger van den Paus
bestemd was.Sedertz'
dnebenoemingt0taartsbisschop heeft hj openbare voorlezingen gehouden voor een gemengd publiek en onderscheidene geschriftenuitgegeven,zooals:yelqhe
temporalpower of the Pope in its pohtical

eene atmospheer,dan m oet o0k het kw ik in

debuisAB 760 Ned.streep rjzen.Menverdeelt dus de buis van 1 af in vakken ter
lengte van 760 Ned. streep e1k enwjstze
aan metdecjfers2,3,4 enz.Klimt nu het

kwi
k t0t3,danweetmJn,datdespanning
n den ketel 3 atmospheren bedraagt, z00-

dat men slechts 2 atmosphéren boven de
gewone drukking heeft.Om die reden plaatst

aspect (1866)'',- pLife of St.Francis ot men op de plek, waarwj 1alsmerk stelAssisi (1868)''
, - g'
rhe Oecumenial council den,00k we10 en op deylek van 2hetcj-

and the infallibility ofthePope(1869)'',-

er 1.Om dehoogespannlngengemakkeljk
Petri privilegium , three pastoral letters to f
aftelezenjheeftmen eendrjveropdekwlk
gel
egd en iien verbonden aan een dunnen
the dergy of W estminster (1871)''1- p'
rhe
draad,die,bj W overeener0llnopende,van
faurfold souvereignty ofG0d (18:1),enz.
M anoeuvres noemt men de verbinding een tegenwigtis voorzien.
X.
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In sg :

lucht wederom tot de helft inkrim pen,enz.

een manometermetJJ.
g&
#utene kczz
fieanfgwj
ebeeld.Hj bestaat uit eene Men zietdus,datbjhoogere spanningen de

Van boven geslotene glazen buis AB,desge-

ljksmet een bak C luchtdigt verbonden.De
buis is gevuld met drooge luchten de bak
met kwik, dat bj gewone athmosphérische
sjanning op 1 staat.Vermeerdert de drukklng, dan wordt dq kwik in de buis geperst,

ruimten tusschen de getallen allengs kleiner
worden. Dit is een groot nadeel voor een

werktuig, datanders wegenszjnemeerdere
beknoptheid de voorrang z0u verdienenboven
het voorgaande.

In de derde plaatsvermelden wj den me-

w= r het ;en weerstand der lucht overwin- fx lzzlgl- dfe r- Bovdon.W anneermeneene
nen moet. De wet van Mk éotte leert,dat aan het eene einde geslotene metalen buis
het volumen van gasvormige ligchamen 0m- drkel
vormig buigt of daaraan eene qimal-

vormige gedMnte geeft,wMrhj dewlndingen naast elkarder komen te liggen, en dan
op het opene uiteinde eene kerkere lucht-

drukking lMt werken dan diej relkezich

buiten de buis Yvindtjdan zal zlch hetgeE

#

1 * 3 * 4 e

z

û:Q
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Fig.3.

slotene einde een weinig van hetopene ver-

3

I

wjderen. Daarop berust dit instrument. 2
(:g.3) iseenebuisvan messing,welkemet

l
1

reeds beschrevene (ab) verbonden,welkein

eene kman gesloten en met een stoomketel
verbonden kan worden. Metdeze buis is de

l-

5 haar gesloten uiteinde heeft. De buis is
niet rolrond maar eenigzins afgeplat,zooiat

:..jf

W
D ' .. C

Fig.1.

e

à
4

O

haredoorsnedeeeneelliytischegedaanteheeft
(Q),terwjldegrooteasdlerellipsloodregtsfant
op dewindingen.Hierdoorverkrjgtzj rene
grootere veerkracht ofeene grootere genelgdheid om tot hare voormalige gedaante terug
te keeren. Aan hetgeslotene uiteinde is een

A

o

Fig.2.

wjzer bevestigd Lbejwiensuiteindezich be-

weegt langs eene verdeelde schaal, en het
geheele werktuig is in eened00sbesloten.De
schaal wordt in orde gebragt d00r de proef,
dat is door het instrumentin gemeenschap te
stellen met een stoomketel,waaraan n0g een

gekeer; evenredig is aan het bedrag der
du rop uitgeoefende drukking. Vermeerdert
dus de spanning in den ketelmet e'en
' atmnspheer, dan zal de lucht in de buis half
zQe veel ruimte innemen als te voren en de

andere manometer verbonden is. Wjstdeze
bjv.eene stoomspanning van 7 atmosphéren aan,dan zetmen op de plek, waarzich
alsdan de wjzervanden Bourdon-manometer
bevindt, hpt cjfer 7 en verdeelt deschaal
kwik tot2 stjgen.Klimtdespanning voorts van 1 t0t 7 in zeven geljke deelen metde
t9t 4 athmosphéren, dan zal het volumen

noodige onderdeelen.Ditinstrumentheeftveel
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voorop debeide voorgaande:hetisnameljk
klein en ligtvervoerbaar,enhetbljftnaauwkeurig bj schommelingen.Daarentegen verliestdebuisop den duurhare aanvankeljke

slacht Mannfeld noemen wj:Hoyr ,diezich
verdiensteljk mukteJegenskeizerK6n*ikV

departement Sarthe,iseenebelangNke handels- en fabriekspluts in het westen van
Frankrjk, het vereenigingspunt der spoorwegen van Parjs,Tours,Ansers,Rennesrn
Cherbolrg, telt bjna 50000 lnwoners en 18

tourdoorzjn terugtogteen gedeelte derrniterj in veiligheid bragten in 1578 overleed;

en in 1115 in een gevecht sneuvelde;- Xlbreat, ;ie in de dagen der Hervorming de

veerkracht, zoodat men de buis ofde schaal zjde van Iuwther koos en een van devonrdan vernieuwen moet.
naamste steunyilaren der Protestanten was5
M ans (Le),dehoofdstad vanhetFransche - Tollratln,d1e in hetgevechtvan MonconPQt, A pdf, geboren in 1517, gehuwd
met Marg- etka tl1 Bredcode en later met

Maeo deXolf-oresq (weduwevandengraaf

veY aard geworden d00rden bloedigen enbe- nan Z.IJil#),eendapperkrjgsman,dieonder
gligBenden slag,die er den llden en lzden Ja- Karel F,Pltilips11 en Philips III getrouw

nuarj 1871 geleverd werd tu3schenhetFran- de Spanlaarden - vooralten tjdevan Alna
sche Loire-leger onder generaal Olx z, en de - in de Nederlanden ondersteunde,in 1569
troeyen onder het bevel van prins Karel rJl bj Moncontour de overwinning behaalde op
Prmnen,waarbj laatstgenoemde eene volko- de Franschen, na den dood van Requesens
mene overwinning behaalde.
door de Brusselscheburgerj gevangen genoM ansard (JulesHardouin),eenuitstekend men en 5 maanden in hechtenis gehouden
Fransch bouwmeester, geboren te Parjs in werd,maar zich na den d00d van P- ma t0t
1645,maakte zieh het eerst bekend door het tweemaalt0e t0t algemeen landvoogd derNebouwen van het kasteelvan Clugny,hetwelk derlanden zag gekqzen,nadekomstvanaarlhjin 1680 voltooide,verwierfhd vertrouwen hertog Albert weeAr het stadhouderschap van
van Lod# jk XIV en deed 0.a.hetpaleis Luxemburg aanvaardde,versierd was met de
te Versailles,het HôteldesInvalides,dekas- Orde van hetGulden Vlies,en in 1604 overteelen van Marly en Trianon enz.verrjzen, leed;- Karel,een zoon van denvoorgaande
en overleed a1s directeur-generaal der K0- en van M argaretha ex Brederode(zustervan

ninkljke gebouwen te Marly den lldenMei den vermaarden Hendrik), geboxen in 1542
1708.- Zjn00m FeanLoisAcsdcrd,geboren en aanvankeljk een tegenstanderdergevoein 1598,overleden in 1666,was de uitvinâer lens van zjn vader,zoodat hj toetrad t0t
der gebroken daken,die naarhem mans- des hetVerbond derEdelen,laterechtereendieworden genoemd en in de groote steden a1s n=rvan Spanje,bevelhebbervanAntwerpen
dakkamertles t0t verbljf dienen van de ver- en onder Parma een van de voornaamste leschovelingen der fortuin.
gerhoofden, die zich onderscheiddebj GemM ansfeld ,een voormalig graafschap,be- blours,bj deveroveringvanBouvignes,Eindhoort thans t0t het distrid Merseburg der hoven,Diestenz.,bj den invalin den B0mPruissische provincie Saksen en heeft eene melerwaard,bj de versterking van 'sHertouitgebreidheid van 20 L geogr. mjl. In het genbosch, bj het belegeren van Grave,Mevroegere graafschap bevinden zich twee me- gen,Batenburg enz.,bj hetstormenderhand
ren, één met zoet en één metzout water. lnnemen van Nuis,bj flen welgelukten aanHetis verdeeld in 3 arrondissementen5D&m0- s1a4 op Blankenburg,bj hetbemagti
genvan
ljk Mansfeldergebirg,Mansfeldersee en San- Sluls,Herpt,Heel, Hemert,Rees en Rjngerhausen,met desteden Mansfeld,Eisleben, berk,zoodathj bj deafwezigheidvanParma
Stadt-Mansfeld enz.Nabjlaatstgenoemdevindt opperbevelhebber werd der Spaansche krjgsmen de bouw vallen van hetkasteelM ansfeld, magtin Brabant,terwjlhj vervolgensstreed
dat in den Dertis.arigen O0r10g isverwoest. in Frankrjk en in Hongarje,waar hj in
Na het uitsterven van hetgeslacht der gra- 1594 te Comorn bezweek;hj isdriemaalgeven van M ans-feld in 1780ishetgraafschap huwd geweest, - ook met Maria Câridfïpc
/vlop#;- Ernst,eenonw ettigezoonvan
eerstaan Pruissen en Saksen en laterin zjn van .Fmt
geheelaan Pruissen ten deelgevallen.

Pieter Wrpdf en geboren in 1585,die,in de

M ansfeld is de naam van een del.oudste R.KatholiekegodsdienstOpgevoed,aanden K0-

grafeljke geslachten van Duitschland en het ningvan SpanjeindeNederlandenenaanden

ontleende dien aan een evenzoo genoemdkas- Kei
zer in Honqarje belangrjkediensten beteel in de tegenwoordige Pruissische provin- wees,zoodatkelzerRndol
f11hem wettigver-

cie Saksen.Het verkreeg doorhethuweljk klaarde.Daarmenhem echter,instrjdmetgeder erfdochter van den laatsten graaf met danebeloften,de goederen zjnsvadersin de
B%rkhard ep> Querfurt,burggraafvan Mag- Nederlanden nietwildegeven,voegdehjzich
deburg, in de 13deeeuw een nieuwen stam- bj de Protestantsche Vorsten,omhelsde de
vader. Zjne kleinzonen Btichtten de ljnen Hervormde leerenwerdeen dergevaarljkste
Mansfeld en Qnerfurt.Later ontstonden er vjanden van hetoostenrtjksche Hllis.Vooral
nieuwe ljnen.De ProtestantscheEtierfuitin zjnweêrstand,vereenigdmetdienvaneenige
1710 en deR.Katholieke,diein den Rjks- kleine Rjksvorsten, was oorzaak, dat het
vorstenstand was opgenomen, in 1780 met voornemenvan Oostenrjk,om geheelDuitschJosepk W elze!,waarna de allodiale goederen land aan zjn gezag te onderwerpen,schipvan dezen,doorhethuweljk zjnerdochter, breuk leed. Hj sneldein 1618demisnoegde
ten deelvielen aan het Huis Colloredo.
Bohemers te hulp, bragt trotlpen derwaarts,
Van de merkwaardige mannen van het ge- streed geruimen tk'd in Bohemen en aan de
24*
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Rjn voor den gebanvloekten keulvorstFre- Mante6na (Andrea), een beroemd Itali* ià van de TJJIz, verwoesttebj voorkeur aansch schllder en graveur,geboren tePadua
delanden dergeesteljkevorsten,werdmeer- in 1431,wasin zjneJeugd veehoeder,maar
malengeslagen,maarnooitgeheeloverwonnen, werd wegens zjn uitstekenden aanleg door
en wierfmetEngelsch enFranschgeldin 1625 zjn l
eermeesterh uareionealskind aangenoeen legerjwaarmedehjeeninvalwildedoen men.Hj oefende zich vooralin hetteekenen
in de oostenrjksche Erfstaten. Schoon hj naar antieke standbeelden en reeds op 17den 25stenApril1626 bj Dresden door 1F'
(r
I- Jarigen leeftjd schilderdehj een grootaltaarQnstdn geslagen werd, zette hj niettemin stuk voor de kerk van Sta Soia te Padua.
zjn marsch naarHongarjevoort,om zich te Weldra echter haalde hj zich hetmisnoegen
vereenigen met Betltlen Glùpr) vorst van van zjn leermeester 0? den hal
s, daarhj
Mebenb$
1r.
:61. Als deze echter van vpornemen met eene dochter van dlensmededinger,Gi@& JJIi,in het huweljk trad.Daarna
veranderde,ontsloeg hj zjnetroepenenvatte como .
hetplan op,om over Yenetië naar Engeland kwam hj indienstvan den markiesLudorqeo
te vertrekken,toen hj ineen dorpnabjZara Gppzcglr te Mantua en stichtte aldaar eene
ziek werd en den zosten November1626 Over- school.Hierschilderdehj zjn: n'
rriomfvan
leed.Hj was e:n der bekwaamste krjgsbe- Julius Caesar''
, en de daarop betrekkeljke
velhebbers van zjn tjd. Iedere nederlaag 9 cartons verkocht later de hertog Vincentio
staalde zjn moed, en met de ongemeene 11 van Mantua aan Karel J, koning van
schranderheid,welkehj bj onderhandelingen Engeland. Ten tjde van Cromwellkwamen
aan den dag legde, verbond hj eenewegsle- zj voor 1000 pond sterling in hetbezitvan
pende welsprekendheid. Hj voprzag in het particulieren, doch werden later weder door
onderhoud zjnertroepen, naardewjzevan de Britsche Kroon aangekocht en bevinden
zjn tjd, door roof en plundering en werd zich thans in het paleis Hamptoncourt. M andientengevolge de Duitsche uittila genoemd. fegll werd door pat
ls Innoeextéus VIII naar
Zelf echter was hj vrj van alle geldzucht. Rome g0r00P0n? om aldaarhetBelvedère te
Hj verbeidde zjne laatste oogenblikken in versieren,en hjschilderdeereenaantalvoorvolle wapenrusting en staande,ondersteund treFeljke stukken.Een zjnerlaatsteen beste
is de nAladonna della Vittoria'',waarop hj
do0rtwee zjneradjudanten.
de beschermheilige van Mantua met Gioranné
M anslag.Zie x
Mbord.
rlzlcdlzc/ Gonzaga voorstelde, die dit stuk
M ansoor (Asarum europaeum L.j is de F'
naam eener plant uit de familie der Aristo- bj gelofte had toegezegd voor deoverwinbchieae.Zj groeit doorgaansin bosschen en ning, welke hj in 1496 op het legervan
onder struiken, vooral onder hazelaren op Xarel F'
fff, koning van Frankrjk.behaald
steen- en bergachtige gronden in bjkansge- had.Een anderuitmuntend stukvan u'Hàntegna
heel Europa en bloeit van Aprilt0t Junj. is de Heilige Maagd met hetKind,omgeven
De horizontale, lage, vertakte wortelstok is door Engelen enz., een stuk, dat, evenals
onduideljk vierkant, min ofmeer duideljk het voorgaande, in den aanvang dezer eeu:v
geleed, van de dikte eener penneschacht en naar Parjs Tvas overgebragt, saaar thans
hier en daar bezet metvertakte wortelvezels. Yiederprjkt in dekerk van denheiligenk:eno
Aan de uiteinden der takken van den wortel- te hrerona. In het nauséu:a te Ilresden ziet
stok ontw ikkelen zlch Z00r korte stengels men van hem eene aBoodschap van Maria''.
met eironde,vliezige schubben bedekt, en Hj Overleed in 1506. M anfegna is de voordaarop 2 zeer lang gesteelde, niervormigej naam ste vertegenwoordiger der school van
van voren afgeronde,gaafrandige,een weinig Padua,die metOverdreven jveraandrong op

uitgeschulpte, bjna lederachtigej van boven destudiederantieken.Zjnevormenzjnhard
donkergroeneen glanzende,vanonderenbleeke, en scherp, zjn coloriet is droog. O0k als
zacht.behaarde en doFe,dikwjls00k rood-of graveur verwierf hj eene onyemeene verpaarsachtige bladeren! tusschen w elke zich maardheid.Correggioen Raibolénzwaren zjne
eene kortgesteelde,knlkkendebloem bevindt. leerlingen.

Ilezeheefteenklokvormig,bljvend,meestal

3
-qletig bloemdek,datondermethetvruchtbeglnsel vergroeid is; het is min of meer
lederachtig, van baiten bruinachtig-jroen en
van binnen rûod of roodachtig-bruln, zjne
slippen zjn eirond,spitsen aan den t0p binnenwaartsgebogen,en de 12 meeldradenzjn
ingeplantopdeschjf,diezichbovenhetvrueht-

M anteusel is de naam van een oud-

adelljk geslachtin Duitschland,van hetwelk

Q leden met de rjksyrafeljke waardigheid
zjn bekleed.onderscheldenevan hen hebben
a1skrjgsliedonenstaatdienaarseenealgemeene
vermaardheid verkregen. Van deze noemen

wi
J*:
Otto Tâeodorjvrjheer%0n Atxsfd'
y.#'
el,een
beginsel bevindt. De helmdraden, den stjl Pruissisch staatsman. Hj werd geboren den

omgevend,zjn kort,en boven de z-hokkige 3den Febrtlarj 1805te Liibben,studeerde te

helmknoppen verheft zich een elsvormig Hallein deregtenengingin1827naarBerljn,
helmbindsel. Hetvruchtbeginselis onderstan- al
waarhj weldra eenereqterljke betrekking
dig en 6-hokkig en bevat vele eitles. Het bekleedde.Voortswerd hj landraad,eerstin
sNltle draagt een 6-lobbigen stempel,en de hetdistrict Sternberg en dan teLuckau,vanvrucht is eene lederachtige,veelzadige zaad- P
wa
arnc
hj
nn1Landda
837afggevder
aardmar
igdkwe
randenbur
dnaarde
n
rovi
lali
e
Br
g.
e os. Te voren gebruikte men wortelstok en
kruid in degeneeskundeals braakmiddel.Men Ip 1841zaghj zichbenoemdt0toqperreyôtelt deze plantonder de vergiftigegewassen. rlngsraad en dlrigent voor de afdeellng Bln-
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nenlandsche Zaken btjhetbestuurteKönigsberg.In 1843 werd hj vicepresidentderregérlng teStettin,enin1844geheim reyéringsraad en voordragend raad b'
d den Prlnsvan
I?ruissen.ln die betrekking maaktehj zich
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1848vleugel-adludantdesKonings,wasweldra

kolonel en ontving in 1854 het bevel over
het5deregimentulanen te Diisseldorf.Voorts

werd hj metstaatkundige zendingen belast,
Onder anderen naar M'
veenen, zag zich gebekend methet staatsbeheer,nam zitting als plaatst bj het ministêrie als ehef van het
staatsraad enwerdin1845diredeurdertweede militair kabinet en werd in 1858 generaal
afdeeling van Binnenlandsche Zaken.Toen in a la suite en in 1861 luitenant-generaal en

1847deeerstePruissischeLandagbjeenkwam, adjudant-generaal des Koninqs. Na hetVerverklaarde hj zichj als vertegenwoordiger drag van Gastein werd hjclvkelen militair
van het bureaucratisch stelsel,een hevig te- gouverneurvan Sleeswjk.In Junj 1866trok
genstandervan hetconstitutioneelliberalismus hj metPruissische troepen in Holstein,heten openbaarde datgevoelen 0ûk OpdenLand- welk toen door de Oostenrjkers Ontruimd
dag van April 1848. Hoewel sedert Maart werd,en oversehreed de Elbeom hetnoorde1848deportefeuillevanBinnenlaydscheZaken ltlk gedeelte van Hannlwertebezetten.Toen
in handen kwam van mannen,wler staatkun- voorts generaal Togel von Fc/clo d/eiv tût
dige overtuiging hemelsbreed van de zjne gouverneur van Bohemen benoemd werd,
verschilde,behield hj zjne betrekking, en aanvaardde Manteufel het opperbevel Over
den 8sten November van datJaal
'benoemde het Mainleger, en na het sluiten van den
de Koning hemzelven t0t minister van Bin- wapenstilstand vertrok hj naar Petersburg,
nenlandsche Zaken in het kabinet Branden- om aldaar de balangen van Pruissen te beIlr.t
?.Sedertdatoogenblik had hjeen verba- hartigen. In 1868 werd hj bevelhebberV1n
zend grooten invloed op de lotgevallen van het lste armeekorps, dat bj het uitbarsten
den Pnlissischen Staat.om een vasten grond- van den oorlog in 1870 bj de eerstearmoe
slag te verkrjgen,werkte hj mede t0ther- (Steinmetè gevoegd werd?waarmedehetzich
s
telling dergrondwetvan 5 December1848, den 14den Augustus vô0'1. Metz vereenigde.
en na de zlekte van graaf Brandenbuvg be- IliertastteMant
eufeluiteigenbowegingden
lastte hj zich tevens t'
jdeljk metdeporte- vjand aan, dien hj naax den westeljken
feuille van Buitenlandsehe Zaken. In deze Oevervan deMoezeldeed wjken,en btJhet
betrekking begafhjzichden zistenNovember berennen van Metz dpkte hj de oostztlde,
1850 naar de conferentie te Olmiitz, waar waar hj den 3lsten Augustus en den lsten
Pruissen afzag van zgne hervormende poli- September de pogingen Van Bazaipe verhintiek, de herstelling van den Bondsdag ge- derde,om zieh een uitw eg te banen.
doogde, de constitutionéle regten in KeurNa den va'
,van Metzverkreeg htjhet0pHessen hielp onderdrt
lkken en Sleeswjlk-llol- perbevel over de lstearm ee,het lste,7dë en
stein overliet aan hetDeensch geweld.Deze 8ste korps,de 3dereserve en de 3dekavallemaatregelenlkrenktendePruissenenverjdelden riedivisie. Daarmede, met aehterlating van
de hoop van het Daitsche volk Op eene her- het ;de korps, trûk hj
* 0V0r ltheims naar
vûrming van denBond.NadatM anfel-tfeleehter Compiègne, vanhier in versnelde marschen
reeds den 4den D ecem ber 1850voorloopigeene naar Amiens,sloeg aldaar den 27stenNovembenoeming t0tvoorzitter va'
n hetkabinetO11t- ber den vjand, wierp hem , stl
hool 30000
vangen had, werd htjden 19den in diebe- man sterk, over de Somme terug naar Arras
trekking alsook in het ambt van minister en dwonj dri
e dagen daarnadesterkecitadél
vanBuitenlandscheZaken bevestigd.verzekerd van Amlens td de overgave,nadathj koxt
van den buitenlandschen vrede,vestigde hj te voren ook de vesting Iua Fère bemagtigd
nu het O0g op hd binnenland en wendde al had.Btjherhaling sloeghjgeneraalI'
aldlterbe)
zjne krachten aan, om de constitutionêle ontving het bevelOver hetzuiderleger,overrigting te vernietigen en door hetbureaucra- sehreed met een gedeelte daarvan, 45000
tisch absolutismus te vervangen. Daartoe m an sterk , in weerw il van felle koude en
vondhjeenkrachtigensteunindeJonkerpartj, dikke sneeuw ,het Côte d'or- en het Juradoe'
h deze overvleugelde hem w eldra geheel gebergte, bdette aan het Fransehe oosteren al,zoodathtj een 100p van zaken moest leger,110000 m an sterk,onder lourbakiden
bevorderen,die geenszins strooktemetzjne togtnaar Lyon en noodzaakte dien generaal,
beginselen. Hierdoor ontstond een hoogst na het gevecht bj Pontearlier (1Februarj)
noodlottige toestand.Toen de PrinsvanPruis. de wjk te nemen naar Zwitserland metversen t0tregentbenoemd was,Ontving hj met lies van Q adelaars, 19 stukken geschut en
zjne ambtgenooten den 5denNovember1858 15000 gevangenen, - eene gebeurtenis,die
zjn ontslag, waarna ht
lzich ambteloosves- achtervolgd werd door de aftreding van Gam-

tigdeop zjn buitenverbl/fDrahnsdorfin het
districtLuckau.- Ztjnjongere broeder Kael
Offp,geboren te Liibben den9denJulj1806,
werd in 1854 minister van Landbouw te
Berljn en legde bj de aftreding van den
voorgaande desgeltjkszjne portefeuilleneder.
Edwin S'
t
zzlyKarl,vrjheervan J.
ftxzlfdc
z
#k!,
een verdiensteljkkrjgsman.Hjwerdgeboren
den 24sten Februartj 1809, trad in 1826in
Pruissische dienst,klom spoedig 0p,werd in

à
df/t
z en dool'deliwapenstilstand.ManteuFel
werd versierd met het grootkruis van het
jzeren kruisen voerdevervolgensbevelover
het bezettingsleger in Frankrjk.Den 19Jen
September 1873 zag htl zich bevorderdt0t
gelzeraal-veldmaarse,
halkvan hetDuitscherjk,
terwjlhj tevensde betrekking bekleedtvan
adjudantgeneraaldesKeizers.
M antlnéa, eene weleer niet onaanzien-

ljkestadin Arcadiëaan de grenzen van Ar.
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golis,ontleendeeenegrootevermaardheidajn
den slag van hetjaar362 vöôrChr.,waann
de Thebanen de overwinning behaalden op de
Spartanen en de Thebaansche veldheerD a-10l#J.
:,doodeljk gewond,den uitslag van
den strdd afwachtte en bj h6tvernemender
zegepraal het jzer uit de wonde haaldeen

bezweek. Op de puinhoopen derstad verrees

laterTriyolizza.
M antls religiosa L.of biddende-x fl
noemt men een reqtvl
eugelig insed van de
familie der Vangsprlnkhanen (Mantodéa).Dit
insectheefteenbeweegbaren,vooruitstekenden
k0p, een teruggetrokken mond,in de lengte
geplooide vleugels en voorpooten, die t0t
vangpooten dienen. Het leeft in het zuiden

van Ecrqpa,in Indië en in âfrika.

vele merkwaardigheden. 00k vindt men er

een groot militair hosyitaal,een stadsziekenhuis met krankzinnlgengestichten vondelingshuis,2 weeshuizen enz.Behalve metde

gewone bedrjven houdtde bevolking erzich
vooral bezig met het bereiden van leder en
metden zjdehandel.
Men vermeldt,dat Mantua reedsten tjde
van Kard de Grooteversterktis.Natuurljk
deeldede stad in de lotgevallen van hethrrtogdom.Toen deKeizerljketrûepen haarln
1630 stormenderhand veroverden$werd zj
vreeseljk geplunderdenverwoest.Langzamerhand herstelde zj zich,doch toen zj voorts
ophield de zetel van 4en Hertog te wezen,
kwjndezjmeerenmeer.In1796werdzjdoor
deFranschen ingesloten en doordecapitulatie

van W urmser ingenomen,in 1799doorde00sM antlssa, zie Logarithmen.
M antua, in het Italiaansch M antova,de tenrjkersheroverd en in 1801nogmulsd00r

hoofdstad van een voormalig hertogdom in

de Franschen bemagtigd,diehaar in 1814ge-

Opper-ltalië en tevens eene belangrjke ves- willig ontruimden. Het gebied van het Herting, ligt aan den spoorweg naar Verona op togdom genoot ten tjde der Romeinen eene
een eiland in de Mincio, die met hare tal- onyemeenewelvaart.Na den valvan hetR0rdke armen en moerassige oevers een meer melnscheKeizerrjk vervielhetaandeGothen,
vormt aan de noord-en oostzjdeder stad, daarna aan de Longoharden,Onder K- eld6
terwjldeze aan de west-en zuidzjdedoor Grpo/d aan het Frankische en onder Otto d6
de Mindo en een breed moeras is gedekt. Groote aan hetDuitsche Rjk.AlsKeizerljk
In de westeljke moerassen ligt hethoorn- leen kwam het in bezit van het Huis Este
werk Pradella en aan den zuidkant het ver- en aan markgravin M atMldet)J. Toseane,later
sterkte eiland Cerese (Il-Te)methet buiten- aan de Bonaeorni's en in hetmidden der 15de

werk Miglioretto, waarachter zich een ver- eeuw aan de Gonzagab
s.De laatste hertog uit
schanst kamp bevindt,en met rene groote dit Huis,KarelJF,d00r den Keizerin den
sluis tqt inundéring van hetterreln,hetwelk ban gedaan,omdat hj in 4en Spaanschen
bevestigd wordt door hetsterke fort Piëtole. Successieroorlog de zjde van Frankrjk geAan de noordzjde,naarden kantvanVerona kozen had, overleed in 1708 te Padua zonof van de voorsta; Borgo diFortezza,wer- der erfgenamen achter te laten. Sedert dien
wM rts men zich begeeft over een dam door tjd bleef Oostenrjk in hetbezitvan ditge-

het Meer,verrjstde Citadella diPorto,en bied en vpegde het bj Lombardje.In 1797
aan de noordzjde bj de voprstad Borgodi behoorde het t0tdeCis-alpjnsche en daarna
San Giorgio, die men over eene versterkte tot de ItaliaanscheRepubliek,in 1805 t0thet
yteenen brug bereiken kan,hetfortSan Gior- koningrjk Italië,kwam in 1814 wederaan
gio. De stad zelve,die ruim 27000 inwoners Oostenrjk en werd met het Lombardischnetiaansch Koningrjk vereenigd. Met de
telt, is omgeven dooreen ouden,gebastiqn- Ve
vorstendommen Castiglioneen Solferinp vormne
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ligglng en haar slecht water geen aangenaam de het toen de provincie M antua,die op 42,7
vqrbljf.T0tde merkwaardigstegebouwenbe- D geogr.mj1726400 inwoners telde. Toen
hooren er:deOude Byrgt(Palazzovecehio), in 1859 Lombardje aan PWmontwerd afgeeen der grootste palelzen van Europa,met staan,verkreegditalleen dewesteljke helft,
het AppartamentodiTrola,waarzich schil- terwjl de oosteljke nog bj Venetië bleef.
igrjen van Mantegna en G*léo Romanobe- Met dit laatste is het evenwel in 1866 ten
vlnden,- voorts hetberoemde,grootendeels deelgevallen aan hetnieuwekoningrjkItalië.
door Gle Romano in de gedaante van eene
M anuaal,zie M emoriaal.
T gebouwde Palazzo del Te,hetPaleis van
M anufacturen zjn eigenljk de werkJustitie,de gebouwen derin 1620 yestichte, plaatsen,waardoor'smenschenhand(manus)
maar reeds lang opgehevene universlteit,het ofdoor machines,die haarvervangen,gronitqighuis, de schouwburg, het amiteatrojde stoFen in kunstwaren worden omgezet, inhoofdkerk,de grootsche San-Andrea-kerk met zonderheid spinnerjen en weverjen.Later
een koepel terhoogte van bjna 80 Ned.el, heeftmen de voortbrengselen dier werkplaateen afzonderljken klokketoren in spitsboog- sen, allerlei geweven stoFen,metden naam
stjl en standbeelden van Canova,en de St. van manufacturen bestempeld.
Barbara kerk, die, evenals de overige kerM anulya L.isdenaam van een plantenken,schilderjen van boven reedsgenoemde geslacht ult de familie derRhinanthaceën.Het
meesters bevat.Men heeft er een theologisch onderscheidt zich door een s-deelken kelk,

seminariumj 2 gymnasiën, 2 Vaalscholen, dooreenebuisvormigebloem kroonm et5priemeene académie voor wetenschap en kunstmet vormige randlobben en door eene z-hokkige,
eeneverzamelingvayschilderjenenoudheden, veelzadige zaaddoos.Hetomvatéénjarigeen
een botanischen tmn,eene belangrjke boe- overbljvende kruiden en halfheesters, die
kerj met 30000 deelen en een muséum md aan de Kaap de Goede Hoopgroejen.Van
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de sierplanten van dit geelachtnoemen wd:
M.Jl#>df#'
0I1 D nk et Otto,die eene Ned.el
hoog wordt, een opgaanden,grjs-behaarden
Btengel lancetvornaige,eenigzins storape,gezaagde, tegenoverstaande bladeren draagt en
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October1597,nadathj dedrukkerjvanzjn
vadereersteen tjdlangvoortgezet,dochlater
verkocht had.Men heeftvan hem verklarende
noten Op VellfnsPcferclld,Horatiu ,BaT

Isufil:enE'
atropiwsenonderscheideneverhande-

met kleine,fraaje,donker-gelebloemen ver- lingen over Romeinsche oudheden.Hetteeken
sierd is, - en M .fpvlepfodl L.,metomge- der Manutius-uitgaven (Aldjnsche irukken)
keerd-eironde, stomqe, gekerfde, golvende is een anker, omkronkeld door een d0liln,
bladeren en kleine ln een bundel aren ge- somt
Mjdsme!hetbjschrift:psudavitetalait''
.
plaatste bloemen.
anzanlllaboom ,zie Hi
ppomanê.
M anuscript zie Handsekrift.
M anzonl(Alessandro),eenhoogstverdienM anutius (Aldtls), in het Italiaansch steljkltaliaanschdichterenromanschrjverjgeM anwzio, M anwzzi of M anueeLy een hoogst boren uiteen grafeljk geslachtteMilaan den
verdiensteljk uitgevervan klassleke werken, 8sten Maart1784,had de geeBtigedochtervan
wer; geboren in 1449teBassianobjVelletri, den beroemden Beeoaeia t0tmoederenmaakte
studeerde aldaar,teFerrara enteRome,wes- zicha1sdichterbekenddoorzjne:Ve
X rsisciolti
halve hj den bjnaam van Romanusvoerde, (1806)''en doorzjne:rlnniBacri(1810)''.Zjn
en werd okzderwjzervan denjeugdigen prins treurspel:rIlcontediCarmagnola(1820)''vpnd
te Capri, Albertns Tif
z:, die hem vergunde in en buiten Italiëgrootenbjvalenwerdgezich Pins te noemen.In 1482ging hj naar O
volgd (bor hettreurspel:gAqelchi(1823)''
.
Mirandola en eerst op rjperen leeftjd leerde 0k zjne kleinegedichten,vooralzjneotle
hj te Verona deGriekschetaal,waarnahtj op den dood van Napoleon.sI1einqueMaggio
eene drukkerj stichtte teVenetië.Hj 4r0eg (1823)''verhoogden zjn roem.Dezeklom echveel bj tot verbetering derboekdrukkunst, terten t0p doorzjnroman:mIpromessispnzi
,waarin hj dezeden
daarhj dekaraktersvan hetmonnikenschrift (1827 en later,3 dlnl''
afschafte en de antiqua invoerde.Ook ishj en gebruiken derItaliaanschelandbewonersop
de uitvinder der cursieve letters,terwjlhj eenetreFendewjzeschildert.Eenprachtiggedeleesteekensverrjkteen de eerstewas,die deeltevan dezen roman isvooraldebeschrjgebruik m aakte van de dubbele punten com- ving van de pest te Milaan in 1630.Later
ma-plmt.Daarenboven legde hj zich t0eop heeft Mamoni dit boek omgewerkt(1842,,
3
het uitgeven van zuivere teksten. Daartoe dln)enereen aanhanyselbjgevoegd,Ati
teld:
vereenigde hj in zjn huis een geleerd ge- PStoria della Cûlonna mfame''.GedurenGevele
nootschap,welks leden de schrjversen ge- Jaren woondehj in afzonderingte BrusBado
schriften,doorhem voordeuitgavenbestemd, bj Milaan,zich wjdendeaan zjn huisgezin
bespraken.ZjneeersteGriekscheuitgavenwa- en aan de godsdienst,zooalsbljktuitzjne:
ren eene Grieksche spraakkunst van Lasearis Osservazioni Bull
a morale cattolica (1835)''.
en het gedichtvan Mltsaeus(1494).Wj zjn Zjne sopere (1828-1829j5 dln)''zjn inhet
hem 28 seditiones principes''van Grieksche licht gegeven d00r Tommaseo.In 1860 werd
schrjvers verschuldigd.T0t zjne eigene ge- Manzoni benoemtl t0t lid van den Senu tvan
schriften behooren:plnstitutitmesgrammaticae het koningrjk Italië,en overleed den zzsten
graecae (1515)'' - rDidionarium Graecum Mei1873.
(1497 en laterl'')- rlnstitutionesGraeco-laa- M aori,zie Niewm-zeeland.

tinae(1501 en 1508)'',- enpIntrodudioper- M ara (GertrudeElisabeth),van haarzelve
brevisad Hebraicam linguam (1501).:
'Vooral Sehmeklin.g,eene beroemde zangeres,geboren

zjne parkementdrukken zjn voortrefeltjk.De te Cassel den z3sten Februarj' 1749,leer4e
Pau8en Julilo 11 en Leo X schonken hem van haren vaderz0ûvaardig devioolbespelen,
aanmerkeljkevoorregten,en hj overleedden dat zj op gclarigen leeftjd te W eenen eon3denFebruarj 1515aandewonden,hem door certen kon geven en een Jaardaarnazichvoor
3 sluipmoordenaarstoegebragt.- Zjn derde de K oningin van Engeland deed hooren.Op
zoon Pauïns, geboren te Venetië den 12den raad eener Hofdame liet zj de vinolvaren
Junj 1511, legde zich vooralt0e op deLa- en legde zich toe op den zang onder de leitjnsche taal, zag zich te Rome belast met ding van Paradisi.Zj maakte zulke snelle
hetbeheer derApostolische drukkerj,welke vûrderingen,dat zj reedsop haar 14dejaar
uitgaven der Kerkvaders leverde1 en kwam a1s zangeres voor het H0fk0n optreden.In
in 1533 aan het hoofd der drulklterj Zg
@*nB 1766 begaf zj zich naar Leipzig,waarzj

vaders te Venetië,alwaar hilden 6den Aydl onderwdsOntving van Hilleren ophetGroot1574 overleed.Hj heeft werken van Grlek- concertalgemeenen bjvaloogstte,terwjlzj
sche en Romeinsche schrjvers uitgegeven, tevenszich metjvertoelegde ophetklavierNiaaronder vooral die van Cieero vermelding spel.Koning Frederik 11 hoorde haarin 1770
verdienen, en 00k zelf:gEplstolae etpraefa- en bezorgde haar aanstonds te Berl
jn een
tiones (1558)''nagelaten.- AldusA'
tzllfif
z.
g engagementmeteenJaargeldvan3000thalqr.
de Jtllotyrd, een zûon van den voorgaande, Hierwerd zj de mededingstervan ConA l%ni
werd geboren den 13den Februarj 1547 en en ontwikkelde zich onder de leiding van
schreef op lt-jarigen leeftjdreedseene ver- Porpora alszangeresen tooneelspeelster.HMr
handeling over de Latjnsche Orthographie. huweljk metden violoncellistM arawikkelde
Vervolgens zettehtjdestudie deroudetalen haar echter in vele onaangenaamheden.NaM t
voortte Venetiö,Bologna,Pisa en Rome,en zj in 1780 haar ontslag ontvangen ha4 van
overleed in laatstgenoemde stad den Q8sten den Koning, begafzj zich naarLeipzig,in
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1782 naar sFeenen en vandaar naar Parjsj ana en de provinciën Coro en Maracai'
bn
waarzj zich benoem; zag t0teersteconcert- (Venezulla). Door een voûr zeeschepen bezangsterderKoningin.In 1784 bragtzj nog- vaarbare kanaal - Barra de Maracaïbo maals een bezoek aan Londen en werd er ln staat de Golf ten zuiden in verbinding md
de wintersvan 1785 en 1786 in deopera uit- de Lagwna de Acrcccïsp,een zoetwatermeer

bundig toegejuicht. Deze loftuitingen over
haar talentgingen echter vergezeld van klagten overhareluimen.Nadatzj Londen vcrlaten had, deed zj kunstreizen in Italië,
Duitschland, Frankrjk en Rusland t0taan
Moskou, waar zj, naar yen wil,na den
dood van Mara met I'
lor%o in hethuweljk
trad. Toen zj in 1812 doorhetverbranden
dier stad haargeheele vermogenverlorenhad,
begafzj zich naarReval,om zich aldaaraan
het onderwjs te wjden.In 1819 bezochtzj
Engeland, in 1821 Duitschland,en overleed
te Revalden zostenJanuarj 1833.Harestem
onderscheidde zich door kracht en volheid
van toon en door een grooten omvang)en de

gemakkeljkheid,waarmedezjdemoejeljkste

meteeneoppervlaktevan 394 D geogr.mjl.
Dit meer z0u zelfs voor oorlogsschepen bevaarbaar wezen, z00 de sterke stroom en de
ondiepten in het kanaal het niet min ofmeer

d
aarvoorontqegankeljkmaakten.Tn datmeer
verzamelen zlch de wateren der Rio-zuliamet
de Catatoembo1derEscalante en derMatatan,

die overaanzienljken afstandbevaarbaarzjn
en in den regentjd devlakten aan haren benedenloop overstroomen.- DepvolûnâeM aecccyùo,de meest westeljke van Venezuôla,
heeftmethetmeereeneoppervlaktevan1360D
geogr.mjl en eenebevolkingvan omstreeks
90000 zielen.- Aan het noordeljk uiteinde
van hetmeerligterdehoofdstad Aczrcclïàp,
gedeeltelgk aan eene baaien gedeelteljk op
een heuvel. Zj heeft over het gehed een

passages voordroeg,wekte algemeene bewon4ering.
armoedig voorkomen, maar begint zich door
buitenlandschen handelmeer en meer te ontM araboe(Ciconiamarabu)ofadjwdantisde wi
naam eenersoortvan oo/evaar,dieinHindos- kkelen.Devoornaamsteopenbaregebouwen

tan,alsmedeopSumatraenJavavoorkomt.Hj
onderscheidt zich van den gewonen oojevaar
dooraanzienljkergrootte,dooreenkrachtigen
bek en door een aan den hals vastgellechten
zak.Deze leeljke vogel,Omstreeks1,2 Ned.

zjn er eene fraaje kerk,eene kapôl,een
kloqster en een hospitaal. Men heeft er een

ootgevaar met eene zware boete straft.

eenigde Staten aanmerkeljk toegenomen,en

colle
'ge,eene zeevaartschoolen eenige andere
scholen. Van veel meer belang was er het
voormalig cpllège der Jezuiëten, het eergte
el hoog, heefteen nagenoeg kalen,roodach- in Venezuéla.De haven iservolkomenveilig,
tigen .kop en hals, een witten rug en buik maar groote schepen Ondervinden ermoejeen zwarte vleugel- en staartvederen. Onder ljkheden bj hetbinnenkomen.Hetaantalinden staartdraagthj lange,zjdeachtige,witte woners bedroeg in den 3anvang dezer 00uW
vederen die Onder den naam van maraboe- omstreeks 20000 maar is thans t0tde helft
vederen duur verkocht en dool
'dames op de gedaald, Z4 houden zich vooralbezig met
hoeden gedragen worden.Hj voedtzichmet handel, scheepsbouw en scheepvaart,en het
slangen, padden, ratten enz. en wordt a1s handelsverkeer strekt zich vooral uit t0t de
een heilig dier ontzien, zoodatmen te Cal- Nederlandsche,Deenscheen ZweedscheW esb
eutta w aar die vogels in troepen door de Indische eilanden.In den laatsten t/t
l is ook
straten zwerven, het dooden van zulk een het handelsverkeer met Europa en de Ver-

M araboet,van hetArabischewoordmraJdfA of'moravot,is denaam van eeneMohamsaedaansche secte, die in het noordwesten
van Afrika Ontstond en hier een grooten in-

(le stad is eene gew igtige stapelplaats voor
de provindën Maracaïbo,Merida en Truxillo,

alsmede voor de rjke gewesten van hetnaburig Nieuw-Granada. De voornaamste arti-

vloed verkreeg, zopdjt zj de dynastie der kelen van uitvoer zjn cacao, huidenjverfM orabieten ofAlmoramden stichtte.Toen deze hout,dividivi,copaïva-balsem en katoen.Ten
overweldigd was door de Almokaden, bleef noordwesten der stad vormt de Laguna di
de naam maraboetonder de Berbers beBtaan, Sinamaica het schopnstemeer de& provincie,

om priesterljkepersonen aanteduiden,welke en aan zjneoeversbouBren deIndianenthans
dienstdedenbjdemoskeeënen begraafplaat- n0g, evenals hunne vaderen,hunne woninsen.Zj staan bg hetvolk zeerinaanzienen gen op palçn, weshalve hetland den naam
aan hen worden zelfs de gaven derprofetie van Venezue
'la(Klein-venetië)ontving.- Maen derwonderentoegekend.Huninvload strekt racaïbo werd in 1571 door Alonzo TccFzecp
zich uit over den geheelen stam.De waar- gesticht op de plaats,waar de ontdekkervan
digheid en heiligheid van den maraboet gaat hetmeer,Ambrosius2W
,nyer,in 1529 eenige
lizen onder den naam van Nuôva-zamora
0Ver op zjng zonen. 00k aan hetgrafvan ht
zulk een hellige geeft men den naam van had doen verrjzen.Destad werd bj herhamaraboet.
ling door de Indianen en later door de FliM araciïbo is de naam van eene golf,van bustiërs veroverd en geplunderd.In den oneen m eer, van eene provincie en van hare afhankeljksoorlog had zj veelte ljden en
hoofdstad aan denoordkustvanZuid-Amarika. werë eerst den 94en November 1823 na dapDe prachtige Golf van A crcecïso,oûk Saeo pere verdedlging doorde Spaqlaar4on bg vordeAlrcclyùpen GolfodeVeneoullagenaamd, drag ontrllimd.
breidt meteeneoppervlaktevan 304 D geogr. M aranhao of M- ankam,eene der noor-

mklzich uittusschenhetschiereilandGoalira deljkste provinciën van Braziliëtllsschen de
(Nieuw-Granada)en hetschiereiland Paragu- Atlantische Zee in hetnoordoosten,Para in
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het noordwesten, Goyaz in het westen en
zuidwesten en Piauhy in het oosten,van de
eerste dezer provincien door de Turyassu en
van de laatste doordeParanabybagescheiden,
wordt d00r de rivier Maranhao Of Miraim

377

geleden, gegaFelden stengel,eirond-langwer-

pige, aan beide zjden behaarde bladerenj
wlttebloemen en3-kantig-eivormigevruchtln

enbruine,glanzigezaden,brengtmetCanna1ldiea het bekende arrow-rootvoort.De wor(omstreeks 50 geogr.mjllang) en doorde telstok, in verschen toestand zeer scherp,is
bjnaevenz00langeItapicuru besproeid.Deze een uitstekend middelbj vergiftiging metde
provincie heeft eene kustlengte van 60 t0t70 vruchten van HLppomaneM andnella en vooral

nden,veroorzaakt door pjlen,relke
g
eogr.mjl,strektzich t0tOp 120geogr.mjl bj wo
het melksap van dien boom verglftigd
ln hetbinnenland uiten teltop 8352 D geogr. met
**
ZI
J
X
.D
aaraan ontleent deze plant den naa:a
mjl ongeveer 360000 inwoners, zonder de
onafhankeljke Indianen te rekenen,dieer van pulworfel.- De wortelvan M.ZIJOI#J
het zuideljk gedeelte bewonen.Het landis Jaeq. wordt in W est-lndië onder den naam
eene westeljkevoortzetting vandevlakteder van Radiœ Olrcl-c: Amerieanae in de apoParanahyba, doch meer heuvelachtig dan theek gebruikt.Men eet de knollen gekookt
Pi
auhy. De zandsteenhetlvels,in derirting 'engebradenenverkrjgtdaaruitOokeenesoort
van den meridiaan voortloopende, berelken van meel,die op arrowrootgeljkt.Een wit
er eene hoogtevan 300 Ned.elenzjnmee- en harsachtig exsudaat op de onderzjdeder

rendeels met bosschen begroeid.In decampos bladeren van M. IIJ:J Lam. bezigen de intusschen de rivieren vindt men weinig ge- woners van Zuid-Amerika tegen strangurie.
boomte,en in den regentjdhebben ergroote onderscheidene Maranta-sûorten behooren
overstroomingen plaats, die veel slib achter- voorts t0t de sierplanten, vooralM .zelrll
laten. Het klimaat is er warm , maar niet Mms. met fraaje bladeren en donkerpaarse
ongezond. In het drooge saizoen vindt men bloemen.
eralleen aan dekustgroeneplekken,terwjl Aiaraschino of marasqldno is de naam
alsdan hd geheele binnenland op eene woes- van eene fl
jne likeur,diebereid Trordtuit
tjn geljkt. In het noordelgk en middenge- eene soort van zure kersen (marasca)onder
deelte der provincie heeft m0n landbouw en toevoeging van eenige andere bestanddeelen.
veeteelt, en in het zuideljk gedeeltenage- De vermaardste is afkomstig uitZara in Dalnoeg alleen dezo laatste.In hetwesteljk ge- matië en draagt den naam van marasehino df
deelte oogst men suikerriet,rjst,bananen, Zara.O0k die van Corsica is zeergoed,doch
maïs,yams, manioc en zuideljkevruchten, m en vervaardigthaar op Onderscheideneplaaten in het middengedeelte vooralkatoen.sen 0ok Op kunstmatigewjze.
De l
toofdstad Maranltao Of San.
Fy,c,
:deMa- M arasm us beteekentin hetalgemeenuitranltao ligt Op denoordwestkustvanheteiland tering van hetligehaam.HetvervalvankrachMaranhao, door de Mosquito-rivier van het ten,datmeninhetlaatstelevenstjdperk van

vaste land gescheiden.Zj telt 40000 inwo- hoogbsaarden opmerkt,draagtdennaam van
sezlflïp.
ners! is de zetel van een bisschop en heeft marasmus q
aanzlenljkehuizen,breede straten,ecngroot M arat(JeanPaul),eeneberuchtepersoongouvernem entsgebouw een stadhuis, eene ljkheid uit denttld derFranscheRevolutie,
hoofdkerkj 10 andere kerken,Onderseheidene werd gebrren den 24s
tenMei 1744 teBaudry
kloosters, een lycôlm en andere inrigtingen in Neufchatel,wasde zoonvanProtestantsche
oude
rs
,
l
e
gde
zi
c
h
t
0
e
Op denatuur-en geneesvan Onderwgs,alsmede eene veilige haven.
nde,bezat veelaanleg en eene uitgebreide
Men drjftervooralhandelinhuiden en ka- ku
toen,alsmede in rjst,rum ,boter van schild- kennis,en begafzich op reisom fortuin tema-

padejeren enz.Tegenover de stad ligt de ken.TeEdinburghvoorzaghjinzjnonderhou;
havenplaats Alcantara met5000 inwoners.
als onderwjzer in deFranschetaalen deed
er in 1774 het revolutionair geschrift: ?
,The
M aranon ,zie Amazonenrivier.
M aranta L.ofpllwortelisdenaam van chains of slaverry''in hetlichtverschjnen,
een plantengeslacht uit de familie der Scitamineen. Het Onderscheidt zich door een
dubbel 3-deelig bloemdek door bloembladvolmige m eeldraden m et 2 toppen, van
welke de e0n het helmknûple draagt en
de ander den stam per omhult1 door e0n
éénhokkigen egerstok, een vleezigen,haakvormig gebogen stamper met een schier driekanten stempel en door eone Vrg
:* droogej
éénzadige bes. Het omvat knolgewassen in
de keerkringslanden van Amerika en'telt
om streeks 40 soorten waaronder vpedingsen geneeskrachtige planten voorkomen. De
knollen Tvorden geroost en als aardappelen
gegeten en van de stengels vervaardigt men
manden.M .crlr#ïllcec L.met een horizontalen,langen,schier rolronden,geleden,witten wortelstokj ter dikte van een vinger,
meteen 0,6 t0t1,12 Ned.elhoogen,knoûpig-

dat later in het Fransch vertaald w erd.Een
ander werk: XDe l'homme qu. des principes

et deslois de l'inillrnce de l'ame surlecorps
et du corps sur l'
a
-me (1775,3 dlnl''wikkeldehem in een langdurigen BtrjdmetFOF

taire en diens volrelingen.In dien tjd leverde hj Onderscheldene natuurkundige geschriften over het vt
lur,het lichten de electridteit, waardoor hj,Newton bestrijdende,
dewetenschap wildehervormen.Hj vestigde
zich vervolgensalsgeneesheerteParjs,maar
zjnonrt
lstigegeest,zjnevreemdestellingenen

zjne verregaande eigenliefde waren weinig
geschikt om hem pradjk te bezorgen. Eindeljk werdhj geneesheervoordestallen bj
den graafvan Arfols.Bj hetuitbarsten der
Revolutie trad hti op alseeu woestevolksleider. Gehûlpen door zjn indrukwekkend
voûrkomen,z'
dne scherp geteekendegelaats-
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trekken en zjn vlammenden blik,verkreeg

tribune z0u hebben doodgeschoten zoodrazaen

hj door zjnegeweldigetaalql
.ooten invlled eene poging had gedaan om hem gevangente
0q hetvolk,vooralop de gerlngerestanden. nemen. D00r zjne straFeloosheld vermetel

D1einvloed klom,toen hj den 12denDecem- geworden,beschuldigde hj den 18denDecember 1789 den rpubliciste parisien''uitgaf,die berDumonriez,dathj dePatriotten,denaar
eeniremaanden daarnaveranderdwerdinden hetleger getrokkeneSeptembermannen,met
XAmldu peuple''.Indatvolksblad,hetwelkhj opzetln handen van denvjandgeleverdhad.
des avonds zelfaan de menigte voorlas,ver- Eenige dagen daarna eischtehj in zjn daggpreidde hj deuitzinnigstegeruchten en be- blad een oFer van 270000 koppen,en toen
lasterdehjonophoudeljkhetHof,deMinisters men hem daaroverin de Nationale Conventie
en de Nationale Vergadering.Reedsin Augus- onderhield,gafhtjten antwoord,dathj in
tus 1789 schreefhj in een anderblad?dat geval van weigering n0g meer z0u vorderen.
men van 800 boomen in den tuin der Tuile- Geduande het proce
's des Konings, waarbj
rieën even z00 vele galgen moest bouwen, hj vooreeneonverwjldeteregtstellingjverde,
om er een dergeljk aantal afgevaardigden, riep hj het volk toe in zjn blad:rslagt,
met Mirabea% aan hethonfd, aan op te hangen.Danton,die hem alB werktuig wilde gebruiken, zocht methem in kennis te komen
en bragthem in declubderCordeliers.Schoon

geenszinsgevaarljk d00rzjneeerzucht,maar
veelmeer door zjnewanordeljke geruchtmakerj,gaf de stedeljkeraad in den aanvang
van 1790 bevel om hem in hechtenis te ne-

men.Hj verborg zich in dekeldersvan de
vergaderplaats der Cordeliers, redigeerde er
zjn dagbladen verscheen eerstweder na de
mislukte vlugtdesKoningsin hetojenbaar.
In den tjd derWetgevendeVergadering had
hj het vooral op de Girondjnen voorzien.
Gwadet eischteeindeljk een besluitvan aanklagt tegen den lasteraar,en deJacobjnen
stemden gewillig daarint0e,zoodramengoedvond om 00k den abbô Royon, de redacteur
van den pAmi du rpi'',voor de regtbank te
dagen.M- atverborg zich wederals tevoren
t0t aan de catastrophe van 10 Augustus 1792.
Hj trad nu in dienstvan Dantonjdie inlûiddels minister van Justitie was geworden,en
vervolgde methevigheid den ministerRoland.

slagt 200000 aanhangersvan hetoude bestuu'
en verminder de Conventie t0teen vierde''.

DergeljkeoverdrjvingenveroorzaakteninJanuarj1793in devergaderingenheftigetooneelen;deleden derNationaleConventiestampten,
schuifeldenenhuilden,wanneerhjsprak,maar
vandetribunesklonkeendaverendebjval.Den
26stenFebruarj deden de Girondjnen vruchtelooze pogingen, om een decreet van aanklagt tegen Marat te verkrjgen,omdathj
het gemeen t0t plundering der winkels had
opgeruid.Hjbeschuldigdevoortsallegeneraals,
stelde eene herhaling der Septembergruwelen
vooren bragtin Aprildeverschrikkeljkewet
op de verdachten t0tstand,waarna in Frankrjk 400000 personen in den kerkerwerden
geworpen.In Maartonderteekendehjeindeljk
alsvoorzittervan declub derJacobjnen een
adres aan het volk ,waarin dit laatste werd
aangespoort
l t0t het vermoorden van de ver-

raderljke Girondjnen.Dezestap wekte zelfs
hetmisnoegen derBergpartj.opvoorstelvan
Lanroo moest M arat voor de Revolutionaire
Regtbank verschjnen.I'
owquier-Tleilldechter
Toen de revolutionaire genaeenteraad eene bejegendehem alseenmartelaarendegezworecomm igsie benoemde o:a het 00g te houden nen sprakenhem vrj,terwjlzjhem eenwaren
op de veaaders, behoorde lfaratonder hare vriend des volksverklaarden.M enschonk hem
leden en hj had een beslissenden invloed op burgerkroonen en droeg hem op de schoudera
de beraadslagingen,die de September-gruwe- doorde drukste straten derstadnaardeNatiolen voorafgingen.W eldrawerd hj lid van de nale Conventie,waardevoorzitterDantoneene
NationaleConventie,waarhjzichn0gwoester lofrede op hem hield,doch wegenshetgeraas
en bloeddorstiger betoonde dan in zjn dag- de vergadering moest sluiten.Na deze zegeblad, hetwelk hj sedert 21 September1792 praalbegon M amatde Girondjnen n0g meer
Journal de la République'' noemde. Intus- in het openbaar te bestrjden.Hj deed zjn
sehen washj in deNationaleConventiev0l- invloed gelden bj den gemeenteraad,riep de
strekt niet gezien4niemand wilde naastden afdeelingen onder de wapens en luidde den
Septemberman zitten,en als hj hetwoord 3lsten Mei op het stadhuis eigenhandig de
nam , ontstond er geraas. De Girondjnen stormklok.Toch eischtehjslechtsdeverbanLo-et en Rebeequi beschuldigden hem reeds ning van 22Afgevaardigden,enhjverklaarde
in de eerste dagen,dathj Robenpierrewilde er zich tegen,toen men er den lsten Junj

benoemd zien t0t dictator.M arat loochende n0g meer wilde wegzenden. Nu had M arat
het niet, maar beweerde tevens, dat deze het topjunt berei
kt van zjne revolutionaire
didatuur slechtB weinige dagen behnefde te grootheld; hj vormde in deoogen desvolks
duren,terwjlFrankrjk anderstwintig jaren met Robesporre en Danton het driemanschap,
sidderen zou onder de anarchie der Nationale hetwelk het10tderRepubliek in handen had.
Conventie. 00k voegde hj er bj,dat zjn Intusschen washj eigenljk geen partjhoofd,
didator steeds een jzeren kogel, aan zjn geen man van staatkundig gezag,maaralleen
been vastgeklonken, zou voortslepen,zoodat een werktuig,waarvan RobespLerneen Danton
hg zich niet onttrekken kon aan de volks- zich bedienden, om de volksmassa in bewe-

Justitie.Eindeljk werd bj hetlezen van een
later nommervan zjntjdychriftde aanklagt
ingetrokken; toen haalde M arat een pistool
voorQen dag en hetuigde,dathj zich op do

ging te brengen.Toen nu destrjdderhoofdleiders een aanvang nam en Roben
pierre zich

boven zjne medestanders verhief,had men

het werktuig nietmeer noodig,en slechtstne-
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vallig ontkwam M arat aan hetschavot.Eene Druslts,de zoon van Tiblrius,hem vdanden
ongesteldheid noodzaakte hem !sedertden val onderzjneaanhangersteverwekken.DeGoth
derGirondjnen in huistebljven.Nietsk0n Catnalda,die voorheen voor de overmagtvan

hierzjnekoortsige bedrjvigheid bevredigen;
hj schreefonophoudeljk brievenenbeklaarde
er zich dag aan dag overbtjdeConventle,
datmen zich zq0weinig om hem bekreunde,
wanthj hieldzlch voordengrootsten staatsmâ
n van Europj.Nadat hj daags te voren
degeneraalsCwst%neen Biron hadaangeklaagd,
werdhjj terwjlhj deOvergebleveneGirondjnen opteekende als bestemd voordeguillotine, op den 13den Julj 1793 in hetbad
doorstoken door CharlotteCorday(ziealdaar).
Deze moord,die hetleven van Maratslechts
weinige dagen verkortte, was eene ramp,

wanthj gafn0g meergezagaan hetSchrikbewind. Robespieere en zjne medestanders
maakten gebruik van de volkswoede, om
hunne vjanden terdoodtebrengen en Olerden aan de schim van M aratstroomenbloeds.
Zjn 1jk werd in tegenwoordigheid van de
leden der Nationale Conventie met groote
plegtigheid in den tuin der Cordeliers ter

aardebesteld,en Davidschilderdezjnebeeldtenis meteene gapende wonde.Datstukwerd
metde buste van Lepeletier eerst in hetL0u-

Marbod had moeten wtjken,nam wraak en
noodzaakte hem naar de Romeinen te vlugten. Tlbêriusweeshem Ravenna alsverbljfplaats aan, en M arbod overleed hier na ver100p van 18 jaren.O0k Catv lda,door de
Hermonduren verdreven, zocht weldra eene
schuilplaatsbj deRomeinen en stierfte F0rt
lm Julii(Frqjus).
M arburg,eeneacadémiestad en dehoofd-

stad der provincie Opper-Hessen vanhetvoormalig keurvorstendom Hessen, ligt op de
beide oevers van t
le Lahn en aan den spoorweg van Cassel naar Frankfort,is de zetel
van een provinciaalDestuur,van eenige regtbanken enz.en teltomstreek:9000 inwonera.
Het grootste gedeelte der stad ligt op deterrassen van een naar de rivierafhellendenmet
een 0ud kasteel gekroonden berg op den regter en het kleinere met de voorstad W eidenhansen en het station van den Main-W eserspoorWeg 0p den linker oever van de rivier.
Twee bruggen verbinden die beide deelen.De
stad heeftdoorharehoogeligging,hareouderwetsche kerken en andere gebouwen en hare

vre ten toon qesteld en daarna in het ge- fraaje omstreken een Bchilderachtig voorko-

bouw der Natlonale Conventie opgehangen. men. Merkwaardig is er de St.Elizabeth'sZjne huishoudster ontving een Jaargeldvan kerk met een groot aantal praalgraven,den Staat.VolgenB een besluitvan 4 Novem- alsmede het kasteel.Voorheen was het eene

ber 1793 werd het stofeljk overschot van
Marat in hetPanthéon bjgezet,maar dûor
een ander besluitvan 8 November1795 daaruitverwjderd,terwjlmen 00k deVeldtenis

verbljfplaats derlandgraven,thansgedrelteljk eene gevangenisvoorzwaremisdat
hgers
en gedeelteljk eenekazerne.Hetisvermuu

a1s de geboorteplaats van Plilippun de Gr00fvan dien bloedhond wegnam uit de vergader- zsoedige en als de plaats waar kattwistgezaal der Nationale Conventie. .
sprek gehouden werd tusschen Z'
œingli en
M arathon ,een vlek aan de oostkustvan lz%ther (1 t0t3Odober1529).Men heefter
Attica:thans M aratltona geheeten en volgens voorts, behalve de universiteit, een gymnaLeakenietver van hethedendaagsche Vrana'
, sium ,eene reaalschool,eene ambachtsschool,
is vermaard door deroemrjke overwinning, goede scholen voordeburgers,onderscheidene
aldaar 490 vööl.Chr.t
loor de Grieken onder instellingen van weldadigheid, een natuurM iltiades op de Perzen behaald.
kundig genootschap enz. 00k vindtmen er
M arbod of M arobod, koning der Marco- belang/ kepottebakkerjen en loojerjen,ter-

mannen, had als jongeling in Romeinsehe wjl er tevens heelkundige instrumenten en

dienst zich toegelegd Op dekr/gs-en staat- Piano's worden vervurdigd.- In 1227 ontkunde,en toen hj ln den aanvang onzerJaar- ving Marburg van den landgruf Lodewi;k
telling bj zjn volk wasteruggekeerd,bragt van 7'A*i/.PS stedeljke regten,en in 1228
hj het van deoeversvan de Main naarB0- weld zj hgt wedurgoed der landgravin

hemen en stichtte hier een magtig rjk,dat El%zabetk, d1e reeds m 1Q31 op z4jarigen
onderseheidene andere Germaansche volken leeftjd Btiel
f en laterheilig werd verklu rd.
onder zjne bondgenooten telde.Een aanval Door het stichten eener aan haar gewjde
derRomeinen,diebezorgd werdenvoorhunne kerk en door het verrjzen van hetkasteel
gewesten ten zuiden van de Donau, daar des Landgraafs ontwikkelde Marburg zich
M arbod bevel voerde over 10000 man voet- voorspoedig, zoodat deze stad reedsin 1247
volk en 4000 ruiters,werdverjdelddoorden de tweede Btad van Hegsen en de hoofdstd
opstand der Pannoniërs en Illyriërsten Tibe- des lands aan de Lahn was. Van 1458 t0t
rild sloot vrede met hem. Het gezag, dat 1499 en van 1567 t0t 1604 waszj de reBiMaobod zich als koning aanmatigde,wasin dentie der Hessigehevorsten,en vooralland-

strkd met de gewoonten der Germanen en
werdgevaarljk voordeGermaanschevrjheid.
Deswege ontston; in hetjaar17 een oorlog
tusschen hem en Herman, den Cherusker,
waarbj de Longobarden en Semnonen zich
van M aebod scheidden. Laatstgenoemde trok
na een onbeslissenden slag naarzjn rjk terug. De Romeinen wilden hem niet ondersteunen,en in hetjaar 19 geluktehetaan

graafPhili
ppwshield erbj voorkeurzjnverbljf.In den Dehiqjarigen 00rl0ghadztjveel
te ljden,en 00k ln den ZevenlarigenO0r10g
werd zj meermalen belegerd.In1806en1809
waszjhettoûneelvan 4enopqtandderHessische boeren tegen de Franschen, zoodat
laatstgenoemde in 1810 en 1811 de vestingwerken V3n het kasteel meerendeol: in de

lucht Reden vliegen.
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De universiteit te Marburg is dpor land- bj Autrain (18 November1793)belasttemen
hem voorloopig met het opperbevel over de

graafPMlèpu deGrootmoedigeden8ostenMei
1527 gesticht en uitde goederen van opgeheven kloostcrs rjk beglftil .Zj was de
eerste Protestantschehoogeschoolin Duitschland,en eerstin 1541 werd zj doûrKarelT'
erkend.Reeds dadeljk na haarontstaan bereikte zj een hoogen trap vàn bloeien grooten roem in çeheelEuropa.Erkwamen studenten uitDultsehland,Frankrjk)Engeland,
Schotland,Zweden en Griekenland.Zj bleef
n0g bloejen bj hetontstaan derhoogeschool
t: Gieszen (1607) tûtaan den Dertislarigen

beide legersvan hetW esten.Hjversloegden
l3den December 1793de Vendeeërsbj Mans
en veroverde dezestad.Gedurendeden strjd
had hj een schoon en Jeugdig meisle, de
wapens voerende tegen de Republiek ,gered

en in veiligheid gebragt, en zjne v'
danden

maakten gebruik van dat voorval, om hem
nogmaals te beschuldigen van verraad. Men
riep hem terug,en zonderde tusschenkomyt
van Bourbotte zOu hj ongetwjfeld het schav0tbeklommen hebben.Eerstin den veldtoyt

00rl0g.NadatHessen-Darmstadtzich ln 1625 van 1794 ontving hj hetbevelovereened1had meestergemaaktvan Marburg,verplaat- visie in hetleger der Ardennen,later in dat
ste hetde hoogeschoolvanGieszenderwaarts, der Maas en Sambre. Nadat hj den 26sten
zoodatervan dien ttldaft0t1650,toen Mar- Junj bj Fleurusdezegepraalbevoehten had,
burg ingevolge den Vrede van Mtlnsterweder veroverde hj in den herfst Aken,Bonn en
t0t Hessen-cassel terugkeerde, slechts ééne Coblenz.In den veldtogtvan 1795voerdehj
Hessische universiteit bestonf
l. Nadat weder bevel Over de achterhoede, en in 1796 was
te Gieszen eene hoogeschool gesticht was, hj werkzaam Onder Moreaw en blokkeerde

werd 00k die te Marburg in Junj 1653 op Mainz, maar moest wjken naar Limburg.
nieuw ingewgd.Zj beleefdeeen tweede tjd- Jourdan droeg hem op, met de achterhoede

perk van roem in het begin der 18de eeuw , aartshertog Karel tegen te houdenjopdathet

toen de wjsgeer Chrlk
qtLan gpz; Wolfaldaar Fransche leger door de bergengtebj Altenwerkzaam was en van alle kanten studenten kirchen znu kunnen trekken.Daardoorredde
derwaarts deed stroomen. Thans wordt de hj hetleger.Den zostenSeptemberdoorgeneuniversiteit te Alarburg gemiddeld bezocht l
'aal Hotge aangevallen, werd hj door het
zich meerendeelswj- schot van een Tyroolschen Jager doodeljk
d
o
o
r
30
0
s
t
ud
c
nt
e
n
,
d
i
s
den aan de natuurkundlge wetenschappen.De gewond, en overleed den 23sten September
aanzienljke inkomsten der hoogeschoolwer- 1196. Hj Onderscheidde zich dooreen inneken gunstig op hare instellingen. T0thare mend voorkomen en bovenal door een edel
prachtige gebouwen behooren:de bibliotheek karakter.
(met120000 deelen),hetgebûuw voorontleed- M arcellus is de naam eenerPlebelischkunde en de Bterrewachtjbeide in 1841 ver- Romeinsche familie uithetgeslachtder Claurezen, het gebpuw v00r kliniek, en vooral dinssen, behoorende t0t de aanzienljkste
hetscheikundig laboratorium.Voortsheeftmen der Republiek.Van de leden dierfamilie noeereen botanischen tuin,eene kraamzaal,een men wj Marel
ts Olcf
z#1.
,Mqrcellns,diezich
klinisch instituut, een zûölogisch muséum , vooralin dentweedenPunischen Oorlogonder-

eene veeartsenjschool,een philologisch gemi- scheidde.Reeds in 222 vöör Chr.,toen hj de
narium en eene inrigting voor staathuishoud- eerste maa!consulwas,had hj deGalliërs
kunde. De lessen worden waargenomen door onderworpen door zjne o'erwinning op de

34 gew one en 8 buitengewone hoogleeraren Insubriërs,wieraanvoerderhjdoodde,zoodat
en door 8 privaatdocenten.
hjdespoliaopimaverwierf.IndentweedenPuMarbur.g is0ok de naam van eenedistricts- nischen O0r10g streed hj a1s praetor tegen
hoofdstad in het Oostenrjksche hertogdom Hannibalin Campanië (216) en behaaldede
Stiermarken.Zj ligtop denlinkeroevervan zegepraal, waardoor de moed der Romeinen,
de Drave en aa'
n den Zuiderspoorweg,niqt in den slag bj Cannae uitgedoofd,weder
ver van den vermaarden spoorwegtunneldoor ontwaakte.00k in 215 toen hj zjn tweede

den Leitersberg,en teltruim 13000inwqners. consulschap nederlegde,bragthjHannibalbj
M arceau (FrançoisSéverinDesgraviers), Nola aan het wjken.In 214 werd hj voor
generaal der Fransche Republiek, werd ge- de derde maalconsulenstreedtegen Syracuse,
boren te Chartres den lsten Maart 1769 en datna den dood van Hiëro 11 envan zjn
voorderegtsgeleerdheidbestemd.Opl7jarigen kleinzoon Iliëro'nymus Onder Ripplkrates en
leeftjd echter nam htjdienst,klom spoedig EpioydendezjdevanCarthagokoos.Dewerk-

o
p en zag zich in 1793 a1sescadronschefbj
de kurasslersgeplaatst.Nuzondmenhem naar
de
lVendpe;maardeafgevaardigdederConventie,lourbotte,beschuldigdehem vanverraa;,
zoodatht
lin hechteniswerd genomen.Intusschen stelde men hem vsôrden slag vanSatlmur op vrje voeten.Gedurendehetgevecht
wreekte hj zich op Bourbotteop eene edele
wgze,doorhem zjn paard afte staan en alzn9 hetlevenvandienafgevaardigdeteredden.
Op voordragtvan Bourbotiewerd hjtoenbe-

tuigen van Arekimldes verjdelden zjne p0ging,om de stad stormenderhand in tenemen,
maarhjzetteharebelegering voortenmaakte
zich eindeljk van haar meester,waarna hj
door zjne zegepraal0I!Hanno en Epicydes
bj Agrigentllm hetOverlggedeeltevanItalië,
met uitzondering van laatstgenoemde stad,
aan deRomeinen onderwierp.In210wederom

t0t het consulschar geroepen,stond hj nogmaals tegenover Hannibal. De slag bt
l Numistro in Bruttium bleefonbeslist.Bj Canuium in ApuliëbehieldHannibalaanvankeljk
nqemd t0tbrigade-generaal.Htlonderscheidde s
zlch op 10Fe1jkewjze,ennadeoverwinning de overhand op M areell'tts,maar moestin de
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daarop volgende geveehten hetonderspitdel- stellen.In December1876bjeeneministériéle

ven.Toen Mareellu in 208 voor de vjfde
maalconsulwasjg6raaktehj metzjnambtgenootTitwsQisc/ld Crispinwstusschen Yenusia en Bantia in Apulië in eene hinderlaag
van Hannibalen sneuveldein den strjd.O0k.
zjne beide zonen werden latermethetconsulschap bekleed.- In lateren tjd verzette
zich dezefamilie metkrachttegen deOppgrheerschappj van Caesar.Van MarewsOlJv#1ld
Marcel?n weten wj dathj in 51vöôrChr.
consul was en in 49 den raad gafom eerst
eenlegerbjeen tebrengen,vôôrdatmen den
norlog verklaarde aan Caesar.Hj vergezelde
Pompqius en nam na den slagbj Pharsalus
de wjk naar Mitylene. Qaesar schonk hem
vergiFenis in den Senaat, waar Oicerp de
bekende redevoering tnpro Marcello''
) voor
hem hield, doch Marcellus werd op zjne
terugreis naar Italië te Athene vermoord.Zjn broeder OJJ'us Claudi'
us Acrcellld wa'
s

crisis mûesthj echter aftreden,waarna hj
de leiderwerd van het Linker Centrum.
M arch (De),in hetSlawisch M orama en
bj de ouden Mavns, is de hoofdriviervan

M gravië, die alle wateren deslands Opneemt
en naar de Donau voert.ZP
** ontspringt ter
hûogte van 1200 Ned.elboven deoppervlakte

der Z0e, nabj Altstadt, aan de zuideljke
helling van den GlatzerSchneeberg,bj een
rotsgevaarte,de Schwalbenstein geheeten,en

bj 2 grotten in een kalksteenwand,vloeit
eerstzuidoosteljk overolmiitz,Kremsieren
Hradisch , stroomt dan zuidzuidwestwu rts
langs Göding, vormt eerst de grenzen van
Moravië daarna die van Oostenrjk naarde

zjde van Hongarjeen stortbj Theben,b0synPresburg,na een l00p van47geogr.mjl,
zlch uitin deDonau.Aanvankeljk,t0tboven

Hohenstadt en Eisenberg, stroomt de Mareh
tusschen rotswanden en begroeide bergendoor
consul in 49 en sneuvelde in den burgeroor- een eng daljdaarna tusschen hellvelBt0taan
log. - OIJW,
N Cla'
wdius .vtzrceîfld, een neef Olmiitz,om verp lgens langslage,moerassige
van den voorgaande?was consulin 50,m aar of boomrjke oeversverdertekronkelen.Bj
begafzich bj het uitbarsten van den oorlog haren mond eehter verheft zich op den linker

naar zjn landgoed bj Liternum.Zjne gema- oever de steilejrotsachtige Kobelberg.Zj is

lin Oetaria,eene ztlster van Octavianus,1.
1.:.
oding, doch men is
.:- slechts bevaarbaar t0t Gfl#, had hem in 43 vöôr Chr.een zoon ge- van voornemen haardoorindjking di
eeigenschonken, Marc'
us Oltzv#i'
lId Mareellu ,die in sehap te bezorgen t0taan Olmiitz.Tenzulden
alleopzigten Op zjneedelemoedergeleek en van dezestad strekthare vruchtbaarste oevermet J'
uliaj de dochter van Oetavian'
as in het streek,deHanna,zich uit.Harebelangrjkste

huweljk trad. Hj was aediliscurulis,maar zjrivieren zjnopdenlinkeroeverdeBetschwa
werd in 23 vôôr Chr.ziek en overleed kort en op den regter oever de Thaya.
daarna,naarmen wildoor Livia vergiftigd.
Marchant (Jacobus), een verdiensteljk
Voorts noemen wj n0g:M arcellus1,paus Nederlandseh gesehiedkundige, geboren te
van 305 t0t 310 (volgens anderen van 308 Nieuwpoort in Vlaanderen in 1537,studeerde

tyt 309), - en Maeeellns11,te voren Cer- te Leuven in de letteren,werd daarna onder-

mnnsgenaam d,geboortig van Fanien legaat
van paus P@ulns III op het Concilie van
Trente:hj regeerde a1s paus slechtseenige
dagen in Maart 1555, en de naar hem genoemde sMissa Marcelli'' doorPalestrina vervaardigd,diende t0t verbetering der verknut-

wjzer van 4 jongelieden uit het Huis ran

A'
eIf4s,volbragtmet hen eenereisnaarItalië
en toefde er 2 jaren in hetpaleis van Ferdinand Gonz@lvo nan Cordua,hertog eJs Snëzzo.

In zjnvaderlandteruggekeerd,leefdehjambteloos en overleed te Brussel in 1609. Van
selde kerkmuziek. Vermaard is eindeljk zjne geschriften vermelden wj: pDe rebus
Marcell'
as bisschop van Ancyra (# 374),een gestis a Flandriae comitibus (1557)'',- pDe
jverig bestrjderderArianen;hj handhaafde rebus Flandriaememorabilibus libersingularis
het leerstuk der Drieëenheid in den zin der (1567)'', welke geschriften hj omwerkte t0t
Sabellianen en werd deswege door de Ooster- het boek: pFlandria,etc. (1596)'', datzeer
sche bisschoppen alsdw aalleeraarveroordeeld, w ordtgeroemd.
maar dûor de W estersche a1s regtzinnig in
M archantia, zie Leverkrwid.
bescherming genomen.
M arche, eene voormalige provinde van
M areère (Emile Louis Gustave Deshayes Frankrjk, 1ag in het binnenland tusschen
de), een verdiensteljk Franseh staatsman, Berri, Bourbonnais, Auvergne, Limousin)
geboren den 16den Maart 1828 te Dom front, Guienne,Angoumois en Poitou en hadGuèret
studeerde in deregten,bekleeddeverschillende tût hoofdstad.Zj omvatte nagenoeg hetgebetrekkingen bj de magistratuur en schreef heele departement Creuse benevens een aanin 1869:gLa politiqued'
un provincialy''tegen merkeljk gedeeltevanhetdepartementHaute
het Keizerljk regeerstelsel gerigt. In 1871 Vienne.

zag hj zich afgevaardigd naarde Nationale
Verg>dering,waarhj zich bj delinkerzjde
voegde,verdedigde met kracht de municipale
vrjheden tegen dewillekeurvan d6Wrtwlie,
werdin1876inhetministérieDnfaltreAict
rrtf

Marche (olivierdela),een verdiensteljk
geschiedschrjver,geboren omstreekshetJaar
1422 in Franche Comté, werd op zjn 12de
jaar page vervolgens edelman van de Ka-

mer van hertog Pltili
ps rls Bourgondië en
secretaris-generaal en belastte zich na den diende hem met onverzwakte trouw.Te ver400d van laatstgenoemde met de portefeuille geefsbegeerdeLodewbkXI,koningvanFrankjkj hem in 1436 aan zjn Hof.De graaf
vjn Binnenlandsche Zaken.Hjonderscheidde r
zlch door zjne vrjzinnigheid en door zjn nan OAJrlpïd sloeg hem na den glag van Mont-

kverQm deautonomie 4ergemeenten to her- lhéri (27 Julj 1465) t0triMer,en hj wer;
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vervolgens muntmeester-generaal van Gelder-

lan; te Zutfen. Hj volgde Karel deSfolf:
naar Zwitserland, wastegenwoordig bj den
slag van Nancy en werd aldaargevangen genomen.V00r een losprjs van 4000 kroonen
kwam hj op vrje voeten,trad in dienstvan
M a- ilé-n 1)
.1 Oostenrl
jken werd laterdoor
PhLlèn de ScbppdnaarFrankrjk gezonden,
om Kkel V111 met zjnetroonsbeklimming
geluk te wenscheil(1483).Nadat hj n0g in

M arcilius (Theodorusljeen verdiensteljk
Nederlandsch letterkundige, geboren te Arnhem den zlsten April 1518, maakte te Deventersnelle vorderingen in de Grieksche en

Latjnsohe talen, studeerde te Leuven in de
wjsbegeerte en regtsgeleerdheid en ging vervolgens naar Parjs en Toulouse,waar hj
de letteren onderwees.Hj bekleeddedaarna
een leerstoelte Parjsen gafer lgssenaan
verschillende collèges.In 1598 ontvlng hj er

verschillende betrekkingen waswerkzaam ge- brieven van naturalisatie en het brevet van
weest,overleed hj te Brussel op den lsten doctor in de regten enhoogleeraarindefraaje
çzerlf
Februarj 1501 of1502.Hj schreef:pLeche- letteren, en na den d00d van Jean Tc.
valier déliberé 0u la vie etla mort de Char- benoemde Kenkik 11 hem t0tdiens oqvolger
les, duc de Bourgogne, qui trespassa dans alsKoninkljk hoogleeraar in de Latjnsche

Nancy (1489)''
,- pLe parementettriomphe
desDamesd'
honneur(1510enlaterl''
,- pM&
moires d'Olivier dela Marchedepuij l'an1435
Jusquesen 1475etc.(1562enlaterl'',eenzeer
belangrjk werk, - pTraictes et advis de
quelques gentilshommes Frangois sur les
iuels etc.1586)''
,- rRationarlum aulae et
imperiiCarolusAudadpetc.(in depAnaleda''
van Mattâa-s,1698)''
,terwjl hem 00k n0g
eenigeander!worden toegeschreven.

M archqsl(P0mpe0,cavaliére), een be-

roemd Itllu nsch beeldhouwer, geboren te
Milaan in 1790, oefende zich onder de leiding van Canova en Nverd hoogleeraar aan de

académieinzjne geboorteplaats.Hjvervaar-

digde een grootaantal standbeelden,alsmede
de reliôfs van den Simplonboog te Milaan,
voortseene pTerpsichore,''- eenepvenus
Urania'' het standbeeld van koning Karel
?-l>WJ, van Volta,van M alibran,een zitbeeld van Göthe, en twee standbeelden van

keizerI'
rans1.Zjneberoemdstekunstwerken
echter zjn hetpraaigrafvan hertog Emanuël
SJ/P,:te Turjn en eenegrootsche marm ergroep in de kerk van San Carlo
te Milaan.Hj overleed aldaarden 6denFebruari1858.
M archfeld (Het),eeneuitgestrektevlakte

i
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rjrk,
opdi
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er
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b
l.
Hjngbeek
ee
dreleegdedu
reRh
nde
14de
Janrenlzddeine
ea
tr
ekkl
nl
od
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te
eims
April1617.Van zjnetalrjkegeschriften vermelden wj:pHymnusJulianiAuyustiin Regem Solem (1583)'',- rM.ValerliMartialis
Epigrammaà (1584 en laterl''
, - pDe laudibus Galliae oratioI (1584)'',- pLususde
nemine'',- pHistoria Strenarum etc. (1599
en 1603)'',- pAuli Persii Flacci Satyrae
(1601)'',- pDiluvium (1601)''- plmperator
TitusFlavianusVespasianusAugustus(1603)''j
DQuotidianae et emendatae lediones in
Horatii opera (1604)''- pcommentarius in
Tibullum ,Catullum etPropertium (1604),.'aein AuliGelliiNodesAtticas(1609)1
DNot
,en pLuciani Samosatensis philosophi opera

(1615)''.
V arcion, de stichter van de sede der
MareionLeten,eenepnostische partj van ascetisch-practischerigtlng,wasdezoon van een
bisschop van Siéopeln Pontus.W egenszjne
kettersche gevoelens deed zjn vaderhem in
den ban,waarna hj zieh tusschen deJaren
140 en 150 naarRome begaf,zich aldaarverbond met Cerdon,een gnostisch wjsgeeruit
Syrië, en een stelselvormde,datgeheelen
al in strjd was met de Joodsch-zinneljke
opvatting van hetChristendom.HetEvangelie
van CAri.
sfsldbestond naarzjnemeeningenkel
in vrjwilligeliefdet0thetgoede.Volgenshem

geleverde veldslayen.Den 13den Julj 1260 had de Mozaïsche eeredienstmet haar beloobehaalde er konlng Ottoear van Bohemen
eene overwinning op koning Bela IV van

ning en straf slechts het denkbeeld van wet
en het Heidendom niets anders dan verderf

Hongarjey en in een tweeden veldslag (26 kunnen voortbrengen.Hjerkendezooweleen

Augustus 1278)sneuveldeergenoemde Ottore in den strjdtegen Rudol
f'
pls Habsburg.
O0k het slagveld van Aspern, alsmede dat
van W agam ligtop hetMarchfeld.
M arclanus(FlaviusJuliusValerius),kei-

almaqtigen en weldadigen God,alseen regtvjardlgen schepperderwereld (Demiurg),die
mtdestof(hyle)de wereldhadvoortgebragt.
Deze laatste koos het Israëlitische volk t9t

zjn eigendom , gaf daaraan de wet, maar
zer van hetOost-lbmeinsche rjk,werd ge- strafte de menschen volgens zjne gestrenge
beren in Thradë,diende19jaaronderm par regtvaardigheid met verdoemenis. Toen onten Ardabnr,trok methentenstrjdeinArabië fermde zich de eerste, het weldadig Opperen Perzië en werd door hun invloed tribuun wezen,overhetmenscheljk geslachtenzond
en senator.op 6o-jarigen leeftjd werd hj de zjn zoon, Cltréstw.
g, opaarde,om Joden en
gemaalvan keizerinPuleheLga(450)enruimde Heidenen te redden en te verlossen.In een
vele verkeerdheden en misbruiken uit den schjnligchaam trad Jezus te Capernaum op
Feg.Aan Attil@,diedeverdere betaling der en verkondigde den liefderjken G0d, maar
Jurljksche schatting eisehte,gafhjeenwaar- vond tegenstand bj den Demiurg,die toen
dig antwoord,en toen genoem de Hunnenvorst de oorzaak werd derkruisiging.D eze echter,
tegen hetW est-lbmeinscheRjk opstond,zond zoowel a1s Jezns' dood en opstanding, was
Mardanus hulptroepen naar Italiö en sl00t enkelschjn.Het geloof in Christns en een
w ede met de Gothen. In hetalgemeen hand- heilig leven uit vrjwillige liefde schenken
hnnfdehj hetgezv endenroem vanzjnRjk. volgens hem aan den mensch de zaligheid,
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terwjldenngeloovigenengoddeloozenonder- burggraafvan Leiden.O0k washj een vnlle
worpen bljven aan degestrengeregtvaardig- neef van Een*ik fl1 Beedrode en vermughei;vandenDemiurg.om t0tChristeljkev01- schapt aan Egmond.Het schjnt, dat hj in

1567 als medeonderteekenaar van het Verbontl der Edelen,de wapens heeft Opgevat.
Door Alv@ veroordeeld en verbannen,begaf
hj zich naarden Prinsenwasin dien:leger
chumenen.Volgenszjnedenkbeelden omtrent bevelhebber van eene bende ruiters.Verbithet Jndendom verwierp hj hetOudeTesta- terd doorzjneballingschap en doorden d00d
ment.A1sgeAjde geschriften erkende hj 10 van Egmond en Hoorne,bezwoerhj meteen
maaktheid te komen , eischte Mardon een
gestreng-ascetisch leven met gedurig vasten
en onthouding van hethuweljk.Zjneaanhangers werden verdeeld in geloovigen en cate-

plegtigen eed,dat hj haar noch baard z:u
korten vôo
'rdat hj hetbloed dieredelen gewroken had.Zelfs verhaaltmen,dat zjne
geheele bende die gelofte aoegde: Talrdke
gruwelen werden dan 00k d00rhem en zjne
Palaestina enz. en bleven bestaan t0tln de soldaten gepleegd.De mislukte veldtogtvM
6Ge eeuw.
denPrinswasoorzaakjdathjzicheerstteEmM arek (Van der),onderdezen naam ver- den en daarna in Engeland ophield.In 1572
zag hj zich doorden opperadmimalI4!
@.
br6s
melden wj:

gewjzigde bneven van Paulu en hetgewjzig; evangelie van M cld.Zjne verzameling
van dergeljke geschriften is de oudste,van
welkewj meldingvindengemaakt.Zjnev0lgelingen verspreidden zich in Syrië,Egpte,

Rob6rtrx dp A r ck,hertog %anWxillol,
heer nan SJdJ/ enZ., een dayperkrjgsman.
In 1504 ging hj naar Ambolse,om aldaar
met den hertog wx Angowlème laterInransT,

t0t admiraalvan de'vleotderGeuzenbenoemd
en veroverde daarmede 0P den lsten April

van datjaar den Briel,welke stad hj met
goedgevolgtegen deaanvallen derSpanlurte wnrden opgevoed,en in 1510 trok hj op den verdedigde.Hj bleef ert0tin Junj en
tegen paus Julius II.Hj wierp zich in Ve- deed zich door de eerste Shtenvergadering te
rnna,dat door de Venetianen belegerd werd, Dordrecht erkennen a1sgouverneur van H01en onderscheidt
le zich het volgende Jaarbj land.Hj ontving 40000 gulden voor de bede inneming van Concordia. In 1512 wierf legering van Amsterdam , doch het gelukte
hj in Gelderland soldaten ten behoeve van hem niet,die stad te bemagtigen.In Septemer van laatstgenoemd Jaar veroverde hj
Lodewj;k X1Ittrok er mede naarltaliëen b
nam in hetvolgendeJaardeelaan den veld- Schoonhoven en bragt 00k Rotterdam jDelft,
slagvanNovara,waarhj46wondenontving. Schiedam enz.aan de zjde van den Prins,
Nadat voorts in den slag van Marignano een terwjlzjne pogingen,om Haarlem en Oudepaardonderhem gedoodwas,ontving hj de water bj te staan, schipbreuk leden.Hj
Orde van St.Michiel.Hj wastegenwoordig haalde zich veler haatop den hals d00r het
bj hetbeleg van Cremona,en FransIzond mishandelen en dooden van Cornelo Alde ,
hem naar de Duitsche Keurvorsten,om steun prior van St. Agatha te Delft.W eldra werd
te verkrjgen voor zjne aansjraak op de hj en 00k Entens wegens verregaande verkeizerskroon (1519).O0k washpbj denslag keerdheden voor de Staten geroepen.Vruchvan Pavia en werd aldaargevangen genonaen, teloos zocht de Prins eene verzoening t0t
zoodat hj verscheidene Jaren in Vlaanderen stand te brengen en eindeljk werden die

in den kerker znoest doorbrengen.'ln 1526 beide mannen in hechtenisgenomen. Tan der
echter benoesade lïrans T her:t0tzaaarschalk A r cà werd naarhet slot te Gouda gebragt,
van Frankrjk en schonk hem aanzienljke waarna de Prins de d00r hem uitgevaardigde
goederen. Zjn laatste heldenfeit was de ver- verordeningen introk en hem in staatvan bedediging van Péronne,in 1536 doorden graaf schuldiging stelde;de krjgsbevelhebbervernan NJ#,J> belegerd. Na het opbreken van dedigde zich echter metzooveelkracht,dat
het beleg vernam hj teAmboise hetoverlj- men weldra de kerkerdeurenvoorhem opende.

den van zjn vaderen werd weldra0ok zelf Daar hj de afgod was van zjnesoldaten,
M ngetast door eene hevige ltoorts, die hem vreesde men niet ten onregte zjne wraakten grave bragt. Hj schreef: rHistoire des zucht, temeer daar hj, alsrjksvorst,weichoses mémorables advenues du règne de qerde de wapens neder te l
eggen.Niettemin
Louis XII et François I en France,Italië, llet men hem om het aanzien van zjn ge-

slacht en op voorspraak van den Prins weldra vertrekken.Nadathj alzjneaanklagers
en rLa journée de Ste Bngide prèsdeMa- had gedaagd om hunne beschuldigingen te
rignan dans le Milanez'',uitgegeven in 1688. staven, begaf hj zich, vervuld met wrok
Graaf W illem van der X lz
rck, baron van tegen den Prins, naar Aken, om er zjne
L%mey, heer van K rt
zl# enz.,erfvoogd van zaak voor het Keizerljk geregtshofte bren-

Allemagne et les Pays-Bas)depuisl'an 1499

Jusquesen l'an 1521.Muitgejeven in1753,-

FrlscF
zi-pof en vorstdesHeiliqenRjks,een gen.Intusschen streed hj o0k later in de
woest,maar dapper strjder u1t den Neder- legersder Staten tegen de Spanlaarden;v01landschen onafhankeljksoorlog.Hj was.
een genssommigen nam hj in 1577deelaan den
kleinzoon van W illem ran der M arek, de sl
aq van Gemblours.Vervolgensginghjn=r
moordenaar van Lodewl
jk '
pczàBowrbon,bis- Lulk,waar hj,zonder lastvan deStaten,
söhop van Luik, en om zjnewreedheid het eene bende verzamelde, waarmede hj zich
<I& g'
œ'
l
jn tfer Ardennen genaamd,en een meester maakte van 'sHertogenradeen Heerle.
zoon van graaf Jan 'pJz2der A lecà en M arDaar men vreesde, dat hj t0td0n Jan z9u

#cr:fAJ,eene dochter van Jan 'rlzzWassena- , overloopen, werd een gedeelte der bezetting
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van Maastrichttegenhem uitgezonden,waarna

werd hj hoogleeraar te Deventer, verlonr
hj terugtrûk naarLuik.Nadathjop zekeren datambtwegenszjnestaatkundigegevoelens,
dag ter maaltjd was geweest bj den graaf werd bj de omwenteling van 1795 weder
van zdslelùer.g,domheer te Luik en 00m van hoogleeraar te Groningen,en overleed aldaar
den afvalligen stadhouder van Friesland en den lsten November 1800.

Groningen,verklaardehjbjzjnetehuiskomst,
dat hj vergiftigd was en overleed 7 dagen
later,den lsten Mei1578.De ljkopening bevestigdezjneverklaring.
Frederik z4pl
pA van der M arek,een verdienateljk regtsgeleerde.Hj werdgeboren in
1719 in het graafschap Mark,studeerde te
Duisburg,verkreeg hetdoctoraatin de wjs-

M arck (Johannes a) ofean w
vcrck, een
verdiensteljk Nederlandsch godgeleerde,ge-

en daar ill die dagen de hoogleeraren van
alle faculteiten de Formulieren van eenigheid
der Nederhndsche Hervormde Kerk moesten

1682 derwaarts a1s professor prlmarius theologiae en académieprediker2 houdende eene:
is de soplendis in Ecclesia
soratio inaugural

boren te Sneek den 3lsterz December 1655

(nieuwe sttjl 10 Januarj 1656),werdrerds
in 1670 student te Franeker,waar hj zlch
me
t jver op de oudelstteren toelegde,studeerde vervolgens te Lelden in de theologiej
en aanvaardde in 1675 het prediklmbt te
begeerte en regtsgeleerdheid,kwam tweemaal h
dlu
nged
z
de
Jaeardiz
grtahtjlënz,lcbh,
nra
in aanmerking voor een hoogleeraarsambtte Mi
et
vm.
erdeI
di
nat
ve
al
nf
twe
sa
se
evo
Iluisburg en eensaaalvooreen teIlarder#ijk, derd t0t doctor in de wjsbegeerteen in de
vestigde zich a1s advocaat bj het H0fVan godgeleerdheid, waarna curatoren dqrhoogeGelderland,en aanvaardde in 1758een profes- schoolteFranekereenderdenleerstoellndeg0dsoraatin hetnatuur-en volkenregtte Gronin- geleerdheid voorhem stichtten.Hjaanvaardgen met eeneredevoering:rDeinibusjuris- de dien den 5den September 1676 meteene:
prudentiae optimisque ad e0s obtinendos me- XOratio de augmento scientiae theologicae''.
diis''.Hj was een man van jroote geleerd- Nada,t hj reeds tweemaalvooreen professoheid en tevens van zeer vrjzlnnige rigting) raatte Groningen bedankt had?trok hj in
onderteekenen,geraaktehj weldrain moejeljkheid op godgeleerd gebied.Nadathj nameljk in 1771 zjne:pvigintiledionesacademicae, in quibus seleeta philosophiae practicaeetJurisnaturaecapita,praecipue oëcia

litibus''.Tn 1683werdhj 00k hoogleeraarin

d
eark
er
etdeanmb
isten
lev:errd
eab
jo dheetva
va
de
nkg
ve
as
nchdi
a
eene
or
tl
ea
tn
e-rum ethodiernorum papisticorum errorgm con-

venientia''. Hj bleef er op loFeljke wjze

erga Deum pertractantes''in hetlichtgegeven werkzaam t0t 1689,toen hj naar Leiden
had,leverde een aantalpredikanten derclas- vertrok en aldaarbj hetaanvaarden van het
sisGroningen bezwaren tegen hem in bjden hoogleeraarsambteene redevoering hield:rDe
Senaat.DezebezwarenbetroFendeoorspronke- deblta S. Scripturarum veneratione'',terwjl

ljkeen algemeenebedorvenheidvandengeval- hj den 9denJanuarj 1702,methetonderwjs
lenmensch,dewedergeboorteendevoldoening,
en ran der Xlrck werd op aangewezen gronden beschuldigd van Pelagiaansche en Sociniaansche gevoelens.D e Senaat vroeg reken-

schapvandenbeschuldigde,diezjn:pAntwoord
exceptioneel aan den senatus Academiae amplissimusvanStad enLande(1772)''inleverde,
gevolgd door eene:pverklaaring van mr.F.
A. van der Marck op en tegen de bedenkingen en bezwaren'' bestemd voorhetgroote
publiek. De Senaat, met eerstgenoemd stuk
niet voldaan,eischte eene nadereverdediging,

waarna dehoogleeraarzjn:rBerigtaan den

in de kerkgeschiedenis belast, het woord
voerde:gDe Christianismi propagatiadmiran-

dis''. In 1727 begon zjne gezondheid af te
nemen, en hj overleed den 3osten Januarj
1731. Van de lange reeks zjner Latjnsche
werken vermelden wj: pDesibylliniscarminibus disputationes academicae duodecim
(1782)'' pExercitationes Juveniles XXVI
etc.(1686)'', - hetuitstekend pcompendium
theologiae christianae didactico-elenchticum
etc.(1686;6de druk,1742,00k in hetNederlandsch vertaaldl''- gcommentariusinAp0calypsin S.Joannisetc.(1689;3dedruk 1699)''
,

Senatus Amplissimus van Stad en Lande'' - rllistoria Paradisiillustrata libris quatuor
inzond.Daarna verklaarde de Senaatmet 9 (1705)'',- en talrjke commentariën op boetegen 7 stemmen de bezFaren gegrond en de ken en plaatsen uit het 0.en N.Testament.

leer van kt
an derAcrcà in strj'd metdie der M arcus,de Evanyelieschrjver,isvolgens
Hervormde Kerk.Naauweljks was die uit- sommigen dezelfde, d1e in de pllandelingen
spraak beltend,toen het tegen hem opgeruide der Apostelen''onder den naam van Joltannen
gemeen hem met den dood bedreigde. De Mareus voorkomt.Hj wasgeboortig van JeStadhouder (als eerste curator), tegen hem rusalem , vermaagschapt met Barnabas en
npgehitstdoorPetrwssp/d&#e:en dqoverige verrezelde dezen en den apostelPawlm naar
curatoren lrgden hem nu eenlgeartlkelster Antlochïë, Ca rus en Perga in Pamphylië,
onderteekenlng voor, en bj zjne weigering waarhj afscheld van hen nam en naarJeruwerd hj den gden Februarj 1773 van het salem terugkeerde.Latervinden wj hem als
hoogleeraarsambt vervallen verklaard,terwjl medearbeider van Barnabas,nadatdeze Pawdekerkeraadhem dedeelnemingaanhetavond- I$Id verlaten had, op Cyprus (Hand.XIII:5
maalverbood.Kortdaarnawerdhjhoogleeraar en XV :37 enz.).VolgensColossensen IV :10
aan het gymnasium te Lingen en ouderling en 2 Timotheus IV :11 washj laterweder
4ergemeentealdaar,waarnahjdenrAfscheids- bj Pawl
m te lbme,envolgens1PetrusV :13
bne
'f van mr.van d!rMarck ayn den kerke- a1smedgezelvan Petrunte Babylon.DekerrM ; te Groningen'' uitvaarlgde. In 1783 keljkeoverleverlng vermel4tvoortseenezen-
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dingsreis van Man-s in Egypte en hetwes- de <@.
gee.Hj ontving eenezorgvuldige0pvoeding en werd door keizer Anton*%s Til:

telj'k gedeeltevan Afrika,en verzekert,dat
hj in 6: nf66 den marteldood gestorven en
te Venetië begraven is. Hj isde beschermheiligevanlaatstgenoemdestad,endeR.Katholieke Kerk wjdde aan hem den 25sten April.

a1s zoon aangenomen.Vrjwillig deelde hj
den troon met N cix: Ferld, en terwj1 de

veldheeren buiten 'slands den roem der R0-

meinsche wapens handhaafden,bejverde hj
zich, om de zeden en de regtspleging binnen
de grenzen te verbeteren en dedoordejest
veroorzukteellendetelenigen.Htjverdedlgde
Romemetgoedgevolg tegendeQuaden,maar
sneuvelde nabj Vindebona (W eenen)bj het
vervolgen der Marcomannen. Hj heeft een
belangrjk Grieksch werk gesqhreven,getiteld:
Gesprekken met zieh zelven''.Hetisin verzller Juist in het pEvangelie''van Mareus schillende landen bj herhaling uitgegeven.
hetoorspronkeljkestuk,van'twelkdeandere M arder (Mustela)ofMarterisdenaam van
twee uitbreidingen waren,en deze onderstel- eendierenyeslachtui
tdefamiliederW ezelachtiling,welkegrootenbjvalvond,isvervolgens gen en u1t de afdeeling der Verscheurende
Het rEvangelie'',datden naam van Marens
drMgt) staat in z0o naauw verband met de
Evangeliën'
' van A cffA- d en Lucas, dat
het na Griesbach algemeen beschouwd werd
als een schraal uittreksel uit laatstgemelde
tw ee, - een gevoelen,dat desgeljksdoor
Baur, Rtrausz en Zeller, gehuldigd werd.
Durentegen zagen W ilke, Freï.
sz:en Bruno

in bescherming genomen door .
Re'
asz,Ritsehl,
P ald, Sblfz-cll, W dzsöcker en Schenkel,
alsmede door Volkmar.De volkomene oplossing der critische vraag is intusschen n0g ver
te zoeken.0ok de voorstandersderbetrekkel
jke oorsyronkeljkheid van ditgeBchriftontkennen nlet,dat

Zoogdieren.Het bont dermarders is zeer gezocht.A1 deze dieren hebben een slank,langwerpig en Ongemeen lenig ligchaam , korte
sterke pooten met 5 teenen,een langharigen,
rooden staart, die ongeveer halfz0: lang is
als het geheeleligchaam ,een kleinen,ronden
k0p! een spitsen
snult en korte

het velerleiwjzigingen ondergM n heeft. Het

schjnt, dat de
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Fig.2.De steennaarder.
en een van boven roodbruin of
hetjaar90 onzerJaartelling - tezjn opge- lichtroskleurig ligchaam en eenewitteondersteld; of dit geschied is door M arens,bleef zjde van den st
aart,- de fret(ziealdaar).

onbeslist.Het oorspronkeljk Blotisverloren - De boom-of edelmarder (M.MartesL.
4y
gegaan4hettegenwoordige Blot(XVI:9-20) bruin met geelachtig wolhaar op den rug

dra
Magtallekenmeryenvan onechtheid.

arcus Autehus,genvoortrefeljkR0meinsch keizer,geboren ln 121,overleden in
181 na Chr.,heettegigenljk Mar-sdlésfd
Fex#AnrelLwndpf/lllx,enwer; Wgenumd
X.

donkerbruin M n den staart en de pooten,
licht onder den buik en met eene grootegele,
vlek aan de keel) tusschen Italië en Skandinavië de wouden bewonend, heeft steeds
verschillende nesten en schuilplaatsen in holle
25
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boomen, en gaat desnachtsuitop roof.Hj
voedt zich met vngels en met kleine zoogdieren, sluipt listig rond en maakt zich met
een sprong meestervan zjneprooi.00k nut-

tigt hj ederen en honig.In April of Mei
brengt het wjf
je 3 t0t5Jongen terwereld,
die 14 dagen blind bljven en omstreeks 2
maanden gezoogd worden. Men vangt deze
dieren in vallen en strikken,en zj worden
ook we1gesrhoten,daarzj zich platop een
boomtak nee
-rleggen en niet voor den Jager
de wjk nemen. Voorts vermelden wj den
steo# arden of k'
aomarder (M.Foina L.zie
bjgaande qguur),die zich onderscheidtdoor
eenehelderwittekeelvlek opden grjsbruinen
pels.Hj is kleiner dan de edelmarder en
hnudt het liefstzjn verbltjfin schuren,stallen, steenhoopen en houtmjten. Hj is n0g

15de eeuw waren die oorden bebouwd,gezûnd en bevolkt.Deszomersverwjderenzlch

thans de meestebewonersuitdie gevaarljke

landstreek , dnc,
h deB winters vinden ze er
zeer goede weiden voorhun vee.Sedertge-

raimen tjd zoektmen datlanddoorhetdroogleggen der moerassen weder bewoonbaar te
maken,en gedeelteljk is dat reedsgelukt,
zoodat er gegronde hoop bestaat,dateenmaal
het voorgestelde doelbereikt zalworden.De
spoorweg van Livorno naarCivita-vecchia en

tweezjtakken doorsnjden ditgebied.
M arenco.onderdezennaam vermeldenwj:
Carlo,graafM areneo,een ltaliaansch dichter.Hj werd geboren den lstenMei1800te
Cassolo, studeerde teTurjn in deregten en
wjdde zich daarna aan de beoefenlng der
dichtkunst.In 1828 werdzjn treurspel:,Bu-

bloeddorstiger dan de voorgaande soort,niet ondel
monte''teTurjnopgevoerd,achtervolgd
minder vaardig in het klimmen en een ge- d00r de treurspelen: gLe famiglia Foscarlj''
duchte moordenaar in hoenderhokken en duiisay'' - het beroemde stuk : rLa
pAdel
ventillen.- De sabeknard, (M.Zibellina)is Pia de'Tolnmmei,'' - pBerengario,'' enz.
eene tusschensoort tusschen de beide voor- Hj overleed den zosten September 1843,en

gaande soorten.Hj geljkt in kleurop den
edelmarder, maar mist de keelvlek en heeft
een korteren staart.Hj houdtzjn verbljfin
het noorden van Rusland en in Siberië en
zjn pels is zeer kostbaar.De prjsvan één

na zjn d00dverschenen zjne:pTragedieinedite (1856).''
Leopoldo,graaf M- eneo,een zoon van den
voorgaandeendesgeljkseen Italiaansch dich'

ter.Hj werd gebqren den 8sten November

velbedraagt we1eens 400 gulden.O0k dezen 1831 te Ceva in Piemont,schreefin 1850 het
marder vangtmen metvallen en strikken,of treurspel: rlsabella Orsini,'' en aanvaardde

me
n schiet hem met stompe pjlen ofJaaqt een Jaar latereenebetrekking bj hetminishem een kogel door den k0p, om de huld térie van Financiën. Daarna leverde hj de
Qngedeerd te houden.
treurspelen: ppiccarda Donatij'' - DSalo,''
In Canada en anderenoordeljkegewesten - en psperonellay''en bepaalde zich vervolvan Amerika heeftmen onderscheidene soor- gens'
tot tooneel- en bljspelen, van welke
ten van marders,wier bont een belangrjk wj noemen:pArimanna (1874)''en rcnrrado
handelsartikelvormt,bjv.den qekan (M.Ca- (1875).''Van 1860-1864 washj te Bologna
nadensis),grooterdan deEuropeschemarders, en van 1864- 187'1 te Milaan hoogleeraar in
met een donker vel en witte oorranden,-

de Italiaansche letterkunde, en na dien tgd
den lûnon (M.ViS0n)nmteengeelachtigen pels, houdthj zich uitsluitend bezig metdepoëzj.
een ZW arten Staart en eene Witte Vlek aan Thans (1877) verwacht men van hem een
het uiteinde der onderkaak,-- en den mink

(M.rufa),bruinachtig geelvan haarmeteen

roodbruinen staarten halve zwemvliezen aan
de pooten. D eze laatste vormt den overgang
tot de otters,waarop hj geljktd00rde g0daante van den k0p;zelfs begeeft hj zich
gaarne te Yiater en voedt zich met visschen,
krabben en kruipende dieren.O0k inGuyana,
BraziliëenChiliheeftmensoortenvanmarders.
M arechaussées is de naam ,die in ons
land ;0;0V0n Tvordt aan het korps beredene

dram a,getiteld:rM artino Lutero.''

M arengo,een dorp in hetkoningrjkIta-

lië, tussbhen A lessandria en Tortona aan de
Bormida gelegen,isvermaard doorden aldu r

geleverden veldslag van den 14denJunj1800.
Bonaparte had teDjon een legervan 60000
man onder Berthier bjeengetrokken en wel
z0o heimeljk, dat zjne tegenstanders het
niet eens geloofden. Volgens sammigen liet

hj dat leger met rust, om den vjand te
misleiden1 en deed van verschillende kangrensbewakers,opgerigtbjKoninkljkBesluit ten andere troepen naar de zjdevan Zwitvan 26 Odober 1814.Het bestaatuit 2 kom- serland oprukken.Hj trok daarmede in de
pagniejn, die van Noord.Brabant en Zeeland 2de helft van Mei over de Alpen en daalde
en dievan Limburg-Detachementenkavallerie, langs onderscheidene bergpassen in Italië af.

die bjsommigegelegenhedendergeljkedienst Melas, bevelhebber van het Oostenrjksche

moeten doen,noemtmen liwb-mareaaus.
n&#. leger, zond generu l Off naar de P0,maar

M arem m en is de naam eenermoerassige deze werd na een scherp gevecht te Monte-

en d00rzjneuitwasemirgen ongezonde land- bello door Lannes teruggeworpen naardeB0rstreek in Italië,zich uitstrekkende langs de
kusten der Tyrrheensche ZeevanOrbitellotot
Piombino overeenelengtevan20enterbreedte

mida, en achter deze rivier trok nu het

van 11/atot+ geogr.mgl.DeM mpen,4ie er
vooraldeszomersopstjgen,zjnhoogstnadee1ig voor de gezondheid.In ouden tjd verhieven er zich talrjke Etrurische steden! die
reedslang verdwenen zjn,en zelfsn0glnde

Yaleuza door Cnabran,in den rugdoorBna et
en in hetfront doorNapoleon bedreigd werd.
M elas wilde zich echter redden door een beslissenden slag.De Eerste Consul,meenende

Oostenrjksche legerbjeen.Zjn toestandwas
erzeerhagcheljk,daarhetvan dezjdevan

dat de vjand hem nMrdezjde van Genua
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rjk terty ,werd in 1831 t0t pair benoemd
met4000 man vooruit op den weg naar Novi. 0n was ln 1834 korten tjd eerste minister.
J' overleed te Parjs den 13den Mei1839.
Den volgenden dag trokken de Oostenrjkers H i
over de Bormida, deden tegen 8 uur een
Zjn zoon Napollon JtI:/A M'
aguesMaret,
Mnvalop destelling van Tscfp'bj Marengo hertog van 2J:dJzl0,geboren in 1803 enOnder
wilde ontsnappen,zondden 13denJuljDesao

jk TAilè: attachébj hetFransch geen bragten dezen aan hetwjken.Kortdaarna Lodewt
echter viel de voorhoede van SlcAefde 00s- zantsphap te Brusselen later ambassadeur in
tenrjkersin den rug,doch Melaszond zjne BadeneninBelqië,bekleedde onderNapoleon
kavallerie derwaarts.Te 10 ure verscheenBo- I1I de betrekklngen Van senator 0n W 00tnaparte op het slagveld en vond er Lannes, kamerheei*.

die zich met moeite staande hield.Hj 0nplaatste achterwaarts bj zjn regter vleugel
de consulaire garde.Intusschen dronqen de
Oostenrjkers voorwaarts en scheen ln den
namiddag de slag voor de Franschen verloren. De hoog bejaarde M elas, door vermoejenis uitgeput en daarenboven gewond,
dersteunde dezen met eenige troepen en

M arfori (Carl0s), de gunsteling van Isabella fT,koningin van Spanje?werd geboren
omstreeks het J
'aar 1818 en ls de zoon van

een Italiaanschen k0k,die zich 0y heteiland
San Fernando in deprovincie Cadlxgevestigd

had.Hj ontving doorbemiddeling van generaal Narvalz, met wiens nichthj gehuwd

W aS, eene ondergeschikte ambtenaarsbetrekverliet het slagveld, om de overwinning te ki
ng en begon eerst na den staatâstreek van
W eenen te berigten, en liet de vervolging 1856 voorult te komen.Toen zag hj zich
nver aan Zaok. Tegen 3 uur evenwelkwam benoemd t0t vol
ksverteyenwoordiger en beDesaiœ op het slagveld en wierp zich met stuurslid van onderscheldene ûnanciéle gezjnekolonne op den vjand,maar werd ter- nootschappen,en verkreeg van lieverlede met
stûnd doodeljk getroffen.Zjnetroepenwilden Meneses, pater Clarolten Pakoeinio met beden d00d des aanvoerders wreken,maar zou- trekking t0t Isabella eene treurige vermaardden voorzekernietbestandgeweestzjntegen heid.Narvalzzorgde uiteigenbelang z0o veel

de overmagt, z00 Kellerman niet plotseljk moreljk,datMqrjbrizjneinvloedrjkeplaats
was opgedaagd met eene kavallerie-brigade. behleld, en deze werd dool' de M oderados
Laatstgenoemdenam een Oostenrjksch kolps geroeyen t0t de belangrjkste ûnanciéle been dèn generaalZaeltgevangen,en Bontvarte, trekklngen.Hj hielp den democratischcn opvan dit voordeal gebruik makend! ging t0t stand t
e L0Ja dempen, waaxtoe Rajaè'
l del
den aanvalover,zoodatde vjand lnverwar- Alamo door zjne Oppositie tegen Narvalz
ring t0t onder de muren van Aleysandria aanleiding had gegeven. Gedurende de reis
vlugtte. Den volgenden dag werd aldaar derKoningin doorAndalusiëin 1862 deedhj
de wapenstilstand geteekend, die geheel Op- pogingen om Navvalz in het kabinette brenper-ltalië in handen stelde van de Fran- gen,doch aanvankeljk te vergeefs.T0t1866
schen.
bleef hj het werktuig derModeradosen de
dienaar van Narvalz. Toen laatstgenoem de
M arentakken,zie Vogelll
jm.
M aresius,zie Desmards.
echter na de militaire revolutie vanJunj1866

M aret (HuguesBernard),hertogvan.
PJ:- ministerwerd,zag Maârforlzich benoemd t0t

sano, een beroemd Fransch diplomaat,gebo. stadhoudervan Madrid,terwjlhjtevenseene
ren te Djon den lsten Mei1763,trad eerst hooge plaats bekleedde aan hetHof.Vandien

in krjgsdienst, Btudeerde vervolgens in de
regten en werd in 1783advocaatbj hetParlement van Bourgogne en in 1785 te Parjs,
waar hj sedert 1789metMqieanhet:rBul-

ttjd af was hjdeverklaarde gl
lnsteling der

b*
Pne
* n latertotdiederFeuillants,aanvaardde
in 1792 onder Lebrun het ministérie van Buitenlandsche Zaken en vertrok in 1793 a1s
gezant naar Napels, doch werd in Graauw-

en ander niet weinig gedaald. r
roen het Septemberoproer uitbarstte gaf saen haar den
raad, 0Dà zich zondera
%ar
forlaan deinwo-

Koningin en werd met l'idderorden en titels

versierd, terwjl de volksgeestigheid hem op
de scherpste wjze hekelde. Behalve de beletin de l'
A ssemblée'' redigeerde, waaruit trekking totInabella wekten Ook andere m inhter de:zMoniteur univcsel''ontstond.Aan- narjen van Marforigrooteergernis.Hetaanvankeljk behoorde hj t0tdeclub derJaco- zien der Koningin was intusschen door een

nersvanMadridtevertoonen.Zjleendedaaraan
bunderland doorde Oostenrjkersinhechtenis echter geen gehoor,maar trok m et hem over
genomen en eerst in 1795 uitgewisseld. In de grenzen naar Frankrjk.Haar gemaal,
1796 zag hj zich benoemd t0t lid van den I'
ranelsoodez,
si,
si,verlangdenu, datzj haRaadvan Vjfhonderd,in 1799t0tsecretaris- ren glmsteling z0u ontslaan, doch hiertoo
generaal der ConBuls en in 1804 staatssecre- bestond naauweljks de mogeljkheid, daar
Kris.Hj vergezelde den Keizer op alle veld- een grootdeelvan de goederen der Koningin
togten en redigçerde de meeste bulletins.In 0P den naam van M ar
foeiwaren ingeschre1811 werd hj senator, hertog van .
Wt
z,
s.
:txJzt) Ven. In 1875 keerde hj alleen naar Spanje
en ministervan Buitenlandsche ZakenNmoest terug,maarwerd erwegenseenbeleedigenden
in 1813 aftreden,en was in 1814 tegenwoor- briefaan de regéring in degevangenisgewor-

dig bj hetCongrèsvan Châtillon.Gedurende pen.N0g altjd isdiemanzonderkarakterof
Ge Honderd Dagen bekleedde hj weder de verdienste de gunsteling van Isabella) n0g
betrekking van staatssecretaris, en moest altjd een treurig bewjsvoordeverregaande
daarna, als balling, de wjk nemen naar zedeloosheid van het Spaansche H0f en een
Zwitserland.In 1819keerdehj naarFrank- donkere vlek op degesehiedeniseenerVorstin,
25*
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die niettemin de gewjde gouden 1'oos der tervan W aldemar fT',koning van Denemardeugd durfde aannemen 'van den Paus.
ken, werd geboren te Kopenhagen in 1352
M argaretha. Onder dezen naam vermel- en trad in 1363 in hethuweljk metRakon
FJT.
!, kpning van Noorwegen.Na den dood
den wj:
M -garetha,gravin van Holland en dochter van haren vader en van haren gemaalvoerde
van W illem JfJ, graaf van Holland en Zee- zj heerschappjin DenemarkenenNoorwegen

land,en van JeannedeFlIoi#.Zjtradin1324 ten behoeve van haxen mindexjarigen zoon
in hethuweljk metkeizerLodeyjk rJl.
Beé- Ol6 Nadatdeze overleden was,werd zj in

#ed> en werd den 17den Januarj 1328 te het gezag gehandhaafd en beklom in 1389
Rome gekroond.Na hetkinderloosoverljden
van haren broeder Willem IV (1345)werd
zj dpm-haar gemaal beleend metdegraafschappen Holland en Zeeland.Zj begafzich

00k den troon van Zweden en bragtdenloden

Julj 1397 de Unie van Kalmar t0t stand,
waardoor gemelde drie rjken vereenigd werden.00k zochtzj Sleeswjk bjDenemarken
terstond naarHenegouwen en werd aldaarge- in teljven,maaroverleed op den 28stenOchuldigd ondervocrwaarde,datztlgeengelduit tober 1412,nid lang na de bemagtiging van
de inkomsten dezer landen z0u genietenvöör- Flenzburg.
dat de schulden van haren broederwaren beM argaretka van .pplr-çps#ï;,deoudstedochtuld.Zj ging voorts naar Zeeland en ver- ter van Pltilipsde Sfnlfe,hertogvan BourgonvolgensovcrDordrechtnaar denHaag(1346), dië. Zj huwdein 1384 met W illem van .& ï-

waarzj aan hareondexdanenvelevoorregten ieren, graaf van Henegouwen, Holland en
schonk. Dit wekte echter hetmisnoegen der Zeeland. Zj had steeds grooten invloed op
edelen, en na een bewind van 7 maanden hare dochter Jaeoba en overleed in 1441.
Margaretha van ?oJ'plj eene dochter van
riep de Keizer haar terug,waarna zj haar
gezag overdroeg aan haren tweeden zoon, Renlrt
zgzAnjowtin naam koning van Sicilië.
hertog Wlllem rlzlBqueren,die pas16 of17 Zj werd geboren in 1425 en trad in hethuJaar0udwas.Zjdeedhetgedwongen:entevens weljk metHendeik Ff,koningvanEngeland.
met den grootsten weerzin,en zôo ontstond Toen men haren gemaal gevangen hield,verde onverzoenljke haat tusschen moeder en zamelde zj krjgsbenden, om hem te veragen en moestdewjk
Z00n , die in den beginne gesmoord bleef, loJsen,doch werd gesl
maareindeljk in vollewoedeuitbarstte,toen nemen naar het vasteland. Haar echtgbnpot
een gedeelte der edelen zich tegen Willem bleef intusschen Opgesloten in den Tower en
verzette en haar terugriep.Zj verscheen en werddoorzjnevjandenmishandeld.Wederom
zorgde,datW illem zooveelmogeljk in zjne verzamelde zj krjgsvolkjdeed een invalin
magt werd beperkt.Na haarvertrek uitdeze Engeland,doch leed 00k ditmaaldenederlaag
landen bleefzj voortsinDuitschland,verloor bj Tewkesbury en werd zelve naar den
er 4en llden October 1347 haren gemaal en Tower gebragt. Haar zoon was op de vlugt
deed den 6denJanuarj 1349volkomenafstand gesneuveld en haar gemaal werd den zlsten
van deze landen aan haren zoon tegen beta- Maart 1471 in de gevan@g@enisvermoord.Eerst
ling van 10000 oude schilden of26000 gulden na 4 Jarell verkreeg ZP door tusschenkomst
van onze m unt. Toen echter de m et M arga- van Lodewj;k XI tegen een losyel
d harevrjgzflg bevriende edelen hier te lande veron- heid en ging naarFrankrjk.Hleroverleedzg
achtzaasad 'ierden door W illem ,drongendeze den 25sten Augustus 1482.
jkjeenedochtervan
erbj haaropaan,datzjdeovereenkomstver- M argaretha rtxAlOostenrl
nietigen en zelve w eder als gravin optreden keizer Maaâmiliaan I en geboren den loden
zou.Zj gafgehooraan den wensch dooreen Januarj 1480.Na den dood van hare m oeder
charter van 27 Mei 1350. Nu ontstond de (a
Yaria,dochter van K-elde Sfolfe)kwam
burgeroorlog tusschen de aanhangers Van zj,hoewelslechts12Jaren0ud,alsverloofde
maoeder en zoon ,, bekend onder den naam van van den Dauphjn (later Karel V11I),aaù
Hoeksche en Kabel
jaatlwsche twisten.Beide het H0f van Frankrjk. De Dauphtjn echter
partjen rustten vloten uit,diein 1351 op de tradin hethuweljk metAnna rx Brdagne,
hoogte van Veere slag leverden,waar M ar- en M argaretlta keerde naarharen vader terug.
lrefM deoverhandbehield, terwjlzj later In 1496 werd zj verloofd aan den Prinsvan
.ç
aan den mond der Maas de nederlaag leed. zdfldô',en toen zj,opreisnaarSpanjedoor
Nu vlugtte zj naarEngeland en riep detus- storm beloopen, in levensgevaar verkeerde,
schenkomstin van koning Mdnard.O0k Wil- maakte zj op haar zelve hetbekendegraf14::, nam die bemiddeling aan,doch eerstin
1354 werd een zoen getroâbn.De zoon z0u

schrift:
Cigist Margot,la gentil'demoiselle,

Qu'
eustdeux marisetsy'mourustpucelle.
tweemannenhadentochalslonkvrouw stierf.''
Zj volbragt echterharen togt en huwde met
Henegouwen en overleed aldaar den 23sten den Infant.Toen deze in datzelfde Jaar overApril 1356, - volgeng anderen den 3osten leed, begaf zj zich in den echt(1501)met
Plilébert 11, hertog van Savoye,die desgeSeptember 1355.
M arg-etlta, koningin van Denemarken, ljksna verloop van 3Jaarbezweek.Na den
vergiFenis vragen en verkrjgen van zjne
mceder,en deze laatste zou tegen eenJaargeld Holland, Zeeland en Friesland afstaan.
Daarna begaf zj zich naar Valenciennesin

0f: pllier ligt de bevallige Margaretka,die

an Pl
ilips de ScAoole benoemde haar
Nqorwegen en Zweden,wegenshareschoon- dv0a0dder vha
ar t0t landvoogdes der Nederlanden,
,- ktAxros genaamd.Zj waseenedoch- en zj wister de algemeenetoegenegenheid

held en hare uitstekende gaver de Semiramo
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te verwerven.Zj overleed te Mechelen in was zj hoogstmisnoegd overdedaden van

1530 op den lsten December,en in 1850 ver- Al'
va, vooral over de gevangenneming ;er
rees aldaar een gedenkteeken ter harer eer. graven van F#@l0># en van Aàprle, zoodat

Zj heefteenige geschriften nagelaten.

M argaretha t)Jl Paema, eene onwettige
dochter van keizer K arel F en van Janneke
rll der (ékeenst, tlAesdf of (éheynst,kanaerJuFer van de gravin van A'
ot
wdz
lq/rlcf6zl.Zj
werd geboren te Oudenaarde in 1522 enopgevoed te Brusseldoor mevrouw Tan Sl'
ppy: en

later door deKoningin van Hongarge,landvoogdes der Nederlanden. Die beide opvoedsterswaren tevenshartstogteljke liefhebsters
van deJagten ditvoorbeeld had grooten invloed Op M argaretha.Zj wasforsch en sterk
en droeg zelfs een baard.Hare godsdienstige

opleiding ontving zj van Loiola,die tevens
haar biechtvader was.Reeds ln hare vroege
Jeugd werd zti verloofd aan een prins van
Ferrlrljdoch hethuweljk kwam niet t0t
stand.Bj de verzoening van paus Clemens

zj haar ontslag vroeg en in het laatstvan
1567 ofin den aanvang van 1688 naarItalië
terugkeerde.Na verloop van een dozjnJaren
bragtzj nogmaalseen bezoek aan deNederlanden,en we1toenParma,haareenigezoon,
er a1s Opvolger van d0n Jan t)
J4 Oostenrnk
het bevel voerde. Zj toefde er omstreeks
3 Jaren en vertrok in September 1583 uit
Namen wedernaarItalië,waarzjteOrtona
in hetkoningrjkNapelshaarverbljfhielden
inhetlaatstvan Januarp 1586 overleed.
JTtVqgcref
Al (Margot) van FrcAlkwï/k ofvan
Valols, eene dochter van Hendrik 11 en van

Catavina t
liMediol.Zj werd qeboren teSt.

Germain in Laye den 14den Mel 1553 en aan
het h0fharer brûeders Frans11 en K@6lIX

opgevoed.Zj onderscheidde zich dporonge-

meene schoonheid en bevalligheid en trad in

FJf met den Keizer werd hare hand toege- het huweljk metHendrik rcz
lNavarre(later
zegd aan Alessandro &i M edleé,hertog ran koningHendrikIV).Hettrouwfeest(24Augus-

Penna, hoewel zj slechts 10 of 11 jaren tus 1572) draaqt n0g altjd den naam van
oud was. De echtverbindtenis werd eenige Bloedbruiloft (zle Onder Hhqenotenj. Zj was
jaren later gesloten en Alessandrot0thertog niet in staat,de liefde van haren echtgenoot
ran Flof-elcd verheven.Hj was echter btlde te verwerven.Eenigen tjd vertoefde zj bj
Florentjnen zeergehaatenwerdinheteerste hem tePauenvertrok tûen naarParjs,waar
jaar van zjnhuweljk (1531)doo1
*een zjner zj een losbandig leven leidde.Toen voorts
neven vermoord.ZevenJaarlatertrouwdezj Mœtus V in 1585 den banvloek uitsprak over
met den kleinzoon van paus Paltllts fff,na- haar gemaal,vatte zj tegen laatstgenoemde
meljk met den l3jarigen Oetavio Ftvzzdde, de wapens 0p. In 1599 kwam hett0teene
hertpg Tan Parma. In 1559 benoemde Pl&L- echtscheiding,waarna ztjzich in 1605tePalè.
pl,
s klhaart0tlandvoogdesderNederlan- rijs vestigdeen erden z7sten Maart1615a1s

den, en haar gemaal vergezelde haar naar laatste telg van het huisvan ValoLsoverlee4.
Brussel. Een Raad van State werd haar toe- Hare rMômoires''zjn in 1648 in het licht
nen.
gevoegd; daarvan was Viglllts 'van Aytta verMscahreyn
retlta rls T'
rllpi:, eene dochter van
voorzltter,terwjl de prins van Oranje de
graven van Eymond,van ifpprl:en van iylr- Karelvan Orleans hertog ran 24.pl!
J-:.Zj
laymont en cardinaal Granvelle leden waren. werd geboren den lldenApril1492entrot
lwde
Zp was gehouden Om steeds met Viglius, op haar l7de jaar met Karel, hertog van
Barlaymont en Granvellete raadplcgen,zoo- AlenLon, diein den slag bj Paviasneuvelde
dat laatstgenoemde weldra al het gezag in (1525).Twee jaren later trad zj in hethuhanden had,w aaroverzooveelmisnoegen ont- weljk met Benri d'zlùrdf, koning van Nastond, dat Phili
ppus zich eindeljk genood- varre, w ien ziJ* een zoon Bchonk ,die vroeg
zaakt zag,hem te ontslaan.Nu vermeerderde Overleed,en eene dochter) dielaterdemoeder

de invloed van den prins ran Orlq/e en van wert
l van Hendrik ZF.Zj overleed denzlsten

den graaf van z'
fbprwd,doch de Landvoogdes December 1549.Hare bevalligheid h=r veronderhield steeds geheim e brlefW isseling m et stand en harezorg voor hare onderdanenworGranvelle. De plakkaten van Karel V tegen denzeergeroemd.Zjschreef:pMiroirdel'
ame
de ketterswaren onderdiensbewindqestreng pécheresse(1533)'',- voortseeneverzameling
gehandhaafd, en toen daarin verslapplng ont- vertellingen, getiteld: rlues amants fortunés

stond, gaf de koning van Spanje daaraan (1558 en laterl'',- en gedichten onderden
nieuwe krachten veroorzaakte alzoo hetuit- titel:sMarguerites de la Marguerite des pripbarsten van den Tachtigjarigen oorlûg.
c'
esses,trèsillustre reine de Navarre(1547)''
9
De Landvoogdes, geroemd als weldadig en terwjl Glnin in 1841harebrieven heeftuitveratandig,zochtzich in die moejeljke0m- gegeven.
M argarine is de n= m van een in de
standigheden te schikken door ontwjkende
antwoorden, door schjnbare toegevendheid, natuurBterk verspreid vet.Zj i:e6nmeng.el
donrhetzaajen van verdeeldheidendoorder- van tristearine en tripalmitine en oplosbMrin
geljke kunstenarjen.Toen zj op die wjze warmen aether.
deeensgezindheid deredelenondermjndhad, Het margarinezwur, eene scheikundige verwerd de prediking der Protestantsche leer binding,t0t de vetzuren behoorende,ontstaat
verboden,de vrjheid van godsdienstopgehe- (naasteea dergeljk zuurmet38gewigtsdeelen
ven, de beeldenstorm gestraft en ieder aan- koolstûfl,wanneer men cyancetylkonktmet
hanger der nieuwe leer te vuur en te zwaard een wjngeesthoudend kalihydraat. Dit echt
vervolgd. In onderscheidene steden werden

margarinezuux bevat 17 verbinëingBgewigten

50 t0t 300lketters teregtgesteld. Niettemin knûlstof, kristalliseert in stlmbben en Bmdt
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bj 48OC.W at men te voren margarinezuur gehuwd met den timmerman AzF en was
noemde,iseen in naalden kristallisérend,bj Jezus beider zoon. Doch reeds in het eerste
60OC.smeltend mengsel van 1 deel stearinezuur met 9 t0t 10 deelen palmitinezuur,hetwelk men in de natuur aantreften 00k langs
kuns
tl
mat
gen eg verkrjgen kan.D00rhet
ge
dee
teljik
neerslaan uit eene alkoholische

en derde Evangelie vindt men die overlevering in eene wondergeschiedenis herschapen.
Volgens de aldaar opgenomene berigten was

zj eene maagd,aan JozLfverloofd,doch een
engelverkondigde haar,datzjdoordekracht

oplossing van azjnzuur magnesium kanmen van G0d een zoon z0u ter wereld brengen,
de verwachte redder van hetJoodsche volk.
dit mengselontleden.
M argariet, 00k parelglimmer en di
pltaniet Ootnaoedig onderwierp zj zich aan hetwelgenaamd,iseen op glimmergeljkend,maar behagen de: Allerhoogsten. Haar verloofde
waterhoudend aluminiumsilicaatmetwatkalk- echter, haren toestand opmerkende, wilde
aarde, jzeroxyde en natron.Men vindt het haar verlaten; doeh een engel, hem in een
zelden in zeszjdige kristallen; doorgaansis droom verschjnende,deedhem daarvanafzien.
het bladerig, parelmoerglanzig, zuiver wit, Toen zj vervolgens,metJozef gehuwd,met
roodachtigofgrjsendoorschjnend.Hetheeft dezen ter zake eener door keizer Auuqu tus
omstreeks de hardheid van vloeispaat, en uitgeschrevenevolkstelling,Bethlehem bezocht,
zjn soorteljk gewigtis3.HetBmeltvoorde werd Jezus aldaar in een herderstalgeboren.
blaasbuis en wordt door zuren ontleed.Men Ten dage der reiniging bezocht zj metdevindt het in Tyrol, in den Oeral,in Klein- zen den tempel te Jerusalem en vlugtte,in
den droom gewaarschuwd,methaarkindnaar
Azië,in Nqord-Amerika enz.
M argarlta,eene provincie derZtlid-Ame- Egypte, om zich aan de aanslagen van H erikaansche republiek Venezuéla,teltop 21 D rodes te onttrekken, na wiensdood zj naar
gcogr.mjlruim 31000inwoners(1872)enbestaat Ndzaretlt terugkeerde.omtrent haar karaktex
uit hetgrooteeiland Margarita (18 L geogr. en hare wcrkzaamheid a1s opvoedster van

gn
eog
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nnd
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lve
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er
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alnkl
ee
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en.
Hert- Jezwswordtin den Bjbelweinigmedegedeeld;
hetschjntdatzjweinigingenomen wasmet
wjderd
eiland Margarita draagt eene bergketen,d!e de optreding van Jdzl,
v,- evenmin alszjne
zich in de richting der parallelen uitstrekten overige bloedverwanten. Volgens het vierde
in den Cerro Macanao eene hoogte erlangt Evangelie bevond zj zich op de bruiloftte
van 1400 Ned.el.Erzjn 3 havens,en het Kana, alsmede aan den voet van het kruis,
binnenland is grootendeels zeer vruchtbaar.
De hoofdstad is Asuncion met3000 inwoners.
Het eiland werd in 1498 door Columbns ontdekten ontleendezjn naa:a aan de parels,
die er op de kust gevonden worden. De parelvisscherj werd er echter reeds in den aan-

waar de stervende Jdzv:haar aanbevalaan de
Zorg van Joltannes. Latere sagen vermelden,
datzj 11Jaren in hethuis van dien discipel
gewoond heeft en op sg-jarigen Ouderdom is

ten hemelgevaren.Desage voegterbj,dat
alle Apostelen op de wolken deshemelsnaar
getuigen te

Jerusalem werden gedragen, om
vaM
ngar
de
r!7deeeuw gestaakt.
helneke (Philipp Konrad), een be- zjn van haar heengaan.

Reeds tegen het einde der 4de eeuw ontroem d Duitsch godgeleerde,geboren den lsten
Mei1780 te Hildesheim ,studeerde te Göttin- stond Onder de Christenenstrjdoverdehuldej
gen en werd in 1804 tweede universiteitspre- welke aan M aria moest worden toegekend.
diker te Erlangen Hj was er tevens als De Christenvrouwen in Thracië en Scythië
privaatdocent w erkzaam . Tverd er ill 1806 veranderden aldaar de Cyùefe-dienst in eene
buitengewoon hoogleeraar,ging het volgende rcrïc-dienst en huldigden haar metgebeden,
Jaar naar Heidelberg,waar hj in 1809 ge- optogten en oleranden. Intusschen bleefhet
w oon hoogleeraar w erd, en vertrok in die onder de regtzinnige kerkleeraars, naar het
betrekking in 1811naarBerljn,waarhj den voorbeeld van Irenaeus, Tertullianus en OrI-

3lsten Me11846 overleed.Hj schreefin 1819 genes,zelfsn0g in de4deeeur degewoonte,
zjne voortreFeljke:pGrlmdlinien der christ- vooralbj Basilin en Cltrysostomus,van de
lichen Dogmatik'')die voor eene tweede uit- gebreken van Marla te gewagen. W eldra
gave naarhet stelselvan Hegelwerden omge- echter stelden eenige godgeleerden hetgevoe-

werkt.Grootenbjvalvond voortszjne:pGeschichte der deutschen Reformation (18161834,4 dln)''.Voortsschreefhj:pchristliche
Symbolik (1810-1814)'', - alnstitutiones
symbolicae (1830, 3dln)'',- ,Entwurfder
praktischen Theologie (1837)'',- onderschei-

len,dat M aria steeds in maagdeljken staat
aanhangers van eene Arabische partj, die
Maria als echtgenootevan Josefen,op grond
van uitspraken des Bjbels, a1smoedervan
gebleven is, als geloöfsleer vastj zoodat de

meer kinderen beschouwden, den naam ontdene bundels leerredenen,- en academische vingen van Antidicomarianieten ofTegenstanders van M aria. Mregens zoodanig gevoelen
voorlezipgen.

M arla.Onderdezen naam vermeldenwj: werdenteren heteindeder4deeeuw Helvidiun
w s in Illyrië
M aria,demoedervanJezus.Zjwordt00k in Palaestlna en bisschop Bono.
w el Onz6.3ï
6re Trouw, de HeilàgeA'
cc## en veroordeeld. De vereering van M aro pam
:e Ma- vooralt0e sedert de 5deeeuw jtoen deKerk,
de M oedermaa-qd geheden en is a1s t
donna der R.Katholieke kunsthetideaalvan in strgd met de meening van Nestorins,
ernstige jonkvrouweljke schoonheid en van haar de Moeder Gods noemde.Later voegde
soltasiusWctllerf'
l
f:daarbjhetgevoelen0mvrome moederliefde.Volrens de oorspronke- Pa
ljke kerkeljke overlevermg was zj wettig trent hare wonderbare verlossing.De regtzin-
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nigen plaatsten nu M aria aan het hoof; der Tegeljk met het feest derOnbevlekte OntHeiligen. Vooral cyrillus van Alexanddë en vangenis verspreidde zich 00k hetleerstuk in
Proo*s, bisschop van Cyzicum ,bejverden de 14de eeuw meer en meer.De universiteit

zich om haargoddeljkevereeringteverschaf- te Parjs besliste ten gunsteder onbevlekte

fen, M arolatrie genaamd. Het eerste voorbeeld eener aanroeping van M aria vindtmen
in de lofrede op den martelaar Cyprianus,gehouden d00r Gregoeé'
ssNlzlszepl.
s,en weldra
washetde gewoonte,in gebeden hare voort-

Ontvangenis,enindetweedehelftderlsdeeeuw

erkende men een bj Recanatiin Picenum aan
haar gewjd heiligdom alsdeeigenewoning

van MarLa, door engelen derwaarts Overgebragt; daardoor ontstond de bedevaartsplaats

durende maagdeljkheid te vermelden en ker- Loreto (ziealdaar).Hetconcilie teBasel,de
ken aan haartewjden,terwjlmen hiervan pausen Sotus IV (1476) en Aleœander TV

in de 4de eeu:v n0g geen spoor ontdekt,hoe- (1483), alsmede het concilie van Trenteen
Aveler 00k toen reedstalrjkekerken waren, paus Gregori'
asXII1 (1575)verklaarden zich
geheiligd aan apostelen en martelaars.Nadat voorstanders van de viering van het feest
menM ariaz00hoogverheven had,beschouwde (8 December) en alzoo van hetleerstuk der
men h=rbj allegelegenhedenalseenevoor- onbevlekte ontvangenis. In 1614 ontstond

spraak bj G0d4 zj werd schutspatronesen daarover onder de bedel-orden in Spanjeop

men vierdeterharer eere onderscheidenefees- nieuw een hevi
ge strjd.Hoeweldekoninyen
ten. In de 6de eeuw ontstond het feest der Ph
ilqpgmsIIIen IV daarovereenebeslisslng
reiniging ofMariaLichtmis(2Februarj),dat uitRomeverlangden,ontvingen zjenkelhet
van Maria-boodschap (25Maart)en datvan voorschrift om datleerstuk niet in het openhetbezoek bj Eloabeth,(2Julj).Voortsheeft baar aan te vallen.Het feestverkreeg intusmen in de R.en Gr.Katholieke Kerken n0g schen eene octaaf en Yierd door de verordede feesten van Maria's geboorte(8September) ningen van InnocentiusXI1 (1693)enClemens

en M ariat
s hemelvaart (15Augustus),doch XI (1708) verheven t0t een Festum duplex
deze twee ontstonden eerst in de 8steeeuw. secundae classis.EerstPi'
as IX heeftdeOnSedertde lldeeeuw wjddemen daarenboven bevlekte Ontvangenis den 8sten December
aan M aria den Zaturdag,waarbjindekloos- 1854)na hethooren van een aantalbisschopters eene dienstwerd gehouden metlofzangen pen, plegtig afgekondigd als een dogma der
Om haar te huldigen,en die plegtigheid werd R.Katholieke Kerk.
door paus Urbanus11opdekerkvergaderingte
00k andere feestentdie Op M aria betrekClermont(1095)voorgeschreven.Toeneninde king hebben,zooals het Verlovingsfeest,het
12de eeuw ûntving de Marialatrie een Over- Feest der zeven vreugden van M aro enz.,
dreven karakter.Monniken-en nonnenûrden, zjn vooren naingesteld.Voortsbehoorthet
zooals de Carmelieten,Servieten,Salesianer t0t hd regtzinnig geloof der R.Katholieke
nonnen en alle Orden van OnzeLieveVrouw , Kerk) dat de Maria-beelden eene wonderdanoemden zich naar haar.Hare dienstontving dige kracht hebben, - inzonderheid die te
den stempelderridderljkegalanterie,en de Loreto en te Czenstochau in Polen.De Herkerkleeraarsspanden alle krachten in Om haar vormers der 16de eeuw verw ierpen de M ariate verheerltjken.Voor haarontstondeenppsal- feesten en behielden daarvan slechts enkele,
terium minus en majus'')alsmedeeenepBi- Omdat zj tevens ter gedachtenis van Jezns
blia Mariana''. Aan haar, de Koningin des konden dienen.Inttlssehen handhaafde 0okde
Hemels, werden svigiliën''gewjd, en het Protestantsche orthodoxie de leer,datM aria

Ave, Maria'' kwam alyemeen in gebraik. als maagd Jezus Op bovennatuurljke wjze
Om dergeljke overdrjvlngen te wettigen, ontvangen en terwereld gebragt heeft,doch
stelde de Kerk dogm atisch vast, dat aan

zonder haardesw ege eene btlitengew onehulde

Maria ltoogere A'
/l#d (hyperdoulia) toekwam, te bewjzen.OvernDevereering van Maria''
terwjldeoverigeheiligenzichmetdeyewone schreef Mensinga een belangrjk werk (1846,
Alde(doulia)moesten vergenoegen.
3 dln).
A1had men nu00kharezondeloosheidreeds
0ok andere M aro's worden in hetNieuwe
lang erkend,toch raeende men nietalgemeen, Testament genoemd, zooals M arla van Beus,- M aria ran
dat zj zonder zonde ontvangen was.Toen thanië,de zuster van Lazar'

eenige geesteljken te Lyon de leerderon- .rt
wtscls(zieYaydalenaj,- M aria,devrouw
bevlekte ontvangenis van M aria openbaar van Clopas en de poeder van den jongeren

m aakten, volgens w elke niet alleen Jezns, Jaeobus,- M aria,dem oedervanM arevs,maar00k MarLa (eene doehtervan Anna ge- en M arLaj eene geloovige Christin te Rome.
M aeia rcs Bourgondië, eene dochter van
heeten) zonder erfzonde ontvangen was,en

daaraan zelfs een feestdag wjdden (1140), Karel de Sfplfe.Zj werd geboren den 13den
vonden zj ernstigetegenspraak bjdeinvloed- Februarj 1457,verloorop zo-larigen leeftjd
rjkste kerkleeraars,lnzonderheid bj de D0- haren vader en trad toen in den echt met
minicanen.W ô1kwam datfeestinde13deeeuw Maœimillaan,aartshertogvanOostenrjk,later
algemeen in zwang, doch het leerstuk werd keizer.In 1482vielzj op eeneJagtvan het
doorgeenkerkeljk gezag in beschermingge- paard en overleed den 28sten Maartvan genomen)zoodat Tl
tomas a4gzzltx: hetreedsals meld Jaarten gevolgevan dien val.Haar1evervallen besehouwde,toen D'uns Scpfld,hoe- ven was eene aaneenschakeling van rampen,
we1meteenigen schroom ,het op nieuw ver- daar vooral door Lodewl
jk XI,koning van
dedigde.H et w erd omhelsd door de Francis- Frankrjk, haarvelevoorregten werden onteanen en verworpen door de Dominicanen. wrongen.Voorts onderscheidde zj zich door
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huiseljke deugden en doorzachtheid van karakter.Zj is in de geschiedenisdesVaderlands vooralbekend doorhetuitvaardigen van
het GrootTrieïid
él.
M aria J,konlngin van Engeland (15531558), eene dochter van Sendrik VIII en
Catarina rc. Arragon.Zj werdgeboren den
18denFebruarj 1516.Schoon eerstdoorhaar
vader ongeregtigd verklaard t0t den troon,
werd zj metharehalfzusterEloabetltin1544
in haarregthersteld.Zj bleefgetrouw aan

moest het Parlement den legaat Pole met
den diepsten rouw smeeken(om toch denatie

we
der te rillen opnemen ln den schqotder
R. Kathglleke Kerk, en M aro vernleuwde
tevens de bloedige wetten,doorHendrik FTA

uitgevaardigd tegen kettersen verradrrs.Ond
er deleidinqvan GardLnerwerden dle wetten terstond ln toepassing gebragt.Vele Prot
rstanten - ondeerrrade
ze de bisschoppen LaJ1-e , Rédley, 3'
r en Hooper - stierven
in den l00p van 1555 op den brandstayel.
de R. Katholieke Kerk en leefde gedurende Naar het voorbeeld dey Spaansche Inquisltie
de regéring van haren vader an van haren benoemde het Ilof een kettergerigt van 2:
halfbroeder Ednkd VI in stille afzondering. personen, en aan het hoofd daarvan bevon;
Toen Eduard haar in harevrje godsdienst- zich de wreedebisschop Bonner van Londen.
oefening wildebeperken,riep zj debescher- De booze luimen der Koningin deden de verming in van haren neef,keizer Karel F',die volgingswoede klimmen t0t bloeddorst.Hare
hem met eene oorlogsverklaring dreigde.Des kinderloosheid en de onverschilligheid van

tegretigerluisterde deJongeKoningnaarde haren gemaal, die na verloop van eenJM r
inblazingen van den eergierigen hertog ran naarzjneerfeljkeStaten terugkeerde,deden

Nprf&l-krlcl#j die hem voorstelde, Maria haar reeds tegen hetei
ndevan laatstgemql;
en Mloabeth van de troonopvolging uitteslui- Jaar t0t eeneonoverwinneljkezwaarmoedlgten ten voordeele van Jane * &.y,de schoon- hei
d vervallen.Daarzj hetvertrek vanharrn
dochter van dien Hertog.Hoewelmen vrees echtgenoot toeschreefaan hetverzetdernatle

koesterde v00r de Kerkeljke gevoelensvan tegen de Spaanschepolitiek,verdubbeldezj

M ariay beleedigde zulk eene schikking het in 1556 hare woede tegen de Protestanten.
regtsgevoel des volks. W él gelukte hetden In Maart moest 00k Cranmer den brandstapel
Hertog, na den dootl des Konings (6Julj beklimmen.D00r de bedreigingen van Pltilip-

1553)zjneschoondochtert0tkoningintedoen
uitroepen,dochweldraverloorhjallensteun,
en den 3den Augustushield Mariaharenplegtigen intogt in de hoofdstad. Aanvankelkk
toondezjgrootebezadigdheid;alleen deHert0g en eenlgevan zjnemedestanderswerden
onthoofd.O0k verklaardezj metbetrekking
t0t de godsdienst,datzj hetaan G0d overliet de dwalenden op den regten weg te
brengen.Doch reeds eene maand daarna werden de Protestantsche leeraars in*den kerker
geworpen en in October hiefhetonderdanige
Parlement al de wetten op, die onder de

,1.
: za4 zj zich voorts genoodzaakt tegen

haren zln en tegen het belang des volksdeel

te nemen aan den 00rl0g tusschen Spanje en
Frânkrjk,waarbj zj Calaisverloor.Zjoverleed gedurende de onderhandelingen over den
vrede op den l7den November 1558,en de

geschiedenis gaf haar den naam van .Bloo%
Acet
y (Bloedige Maria).
M aro Klcef, koningin van Schotland
(1542- 1568) en eene dochter van Jaoob F
van Schotland en Maria rcl Lotharingen.Zj
aanschouw de hetlevenslicht den 8stenDecem ber 1542 te Linlithgow bj Edinburgh,weiDaarzj alzooreedsin de wiegt0tKoningin

vo
orgaande regêrinq met betrekking t0t de nige dagen vôör den dood van haren vader.
godsdienst waren ultgevaardigd.Daarna wer4en R. Katholieke bisschoppen aangesteld, bestemd was,begeerdeHendrLk FJTT,koning

terwjl Pole den post vay cardinaal-legaat van Engeland,hare hand voorzijn zoon,en
aanvaardde. Bisschop Gard%ner, doorde K0ningin totkanselierbenoemd,maaktegebruik
van de gunstige stemm ing dernatieenonderhandelde, volgens den wenseh desKeizers,

de Schotsche Protestanten begunstigden dat
aanzoek. D e Koningin-M oeder evenw el,eene
zuster der hertogen çan Glide,waakte over

debelangen derR.KatholiekeKerk;zjbragt
overeen huweljk vandeKoninginmetdiens in Februarj 1548haredochternaarFrankrjkj
zoon, PMlèpus II.Hoewel in het verdrag en deze werd er in een klooster zorgvuldig
van Januarj 1554 de onafhankeljkheid van opgevoed.Zj onderscheiddezich doorschponEngeland gewaarborgd w as,vervulde diestap held,bevalligheid en beschaving,en tradden
het volk met angsten wrevel.Een edelman 2gsten April 1558 in het huweljk metden
ylf, maakte zich der- Dauphjn, later Frans II.Daar zj na den
uit Kent, Tkomas Gt
halve meteenige kloekmoedigemannengereed d00d van haren gemaalnietin de gunstston;
t0t een opstand,waaraan 00k de hertog van van Qatarina &iMedicL,keerdezjinAugus&#0Ik deelnam ,om zjnedochterJane& e tus 1561 naar Sehotland terug, alwaar zj

uit de gevangrnis op den troon tebrengen. nagenoeg eene vreemdelinge was geworden.
De M nslag mlslukte doortoevallige omshndigheden, en de Koningin deed nlet alleen
de hoofden derzamenzwering,maar00k de0nschuldige Jane en haren gemaalhet schavot

Ternaauwernood was zj op haren overtogt
ontsnapt aan de lagen van Eloabeth,diehaar

een hevigen haattoedroeg.Alskleindgchter

van Margaretka van Engeland hadM ar%azich
beklimm en. Nadat den 25sten Julj 1554 haar niet vergenoegd m ethare aanspraken op den
huweljk metPhLllppu voltrokken was,deed Engelschen troon! maar zelfs den titelaan-

zj allesom harentrotschen,heerschzuchtigen genomen vanKonlnginvanEngeland.D/rengemaal te believen.Terwjlzj metootmoed boven weigerde zj de ade te eerbiedlgen,

een gezantschap nM r Rome dee; reizen, waardnor het Parlement in 1560 de Hervor-
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ming in Schotland ha4 ingevoerd. Bj hare pagesontzieldinhetveld.Deopenbaremeening
komst legde zj wel is waar debelofte af, beschuldigde de Koningin en graaf 20fAYeII
dat zj in den kerkeljken toestand genoegen van dat gruwelstuk. Laatstgenoemde werd
z0u nemen,doch deed niettemin in hare huis- deswege voor de regtbank gedaagd9 maar
kapélde mislezen.Zooweldit laatstealsde vrggesproken.Botkwelldongnt
lnaardehand

ligtzinnige Fransche zeden verbitterden de der Koningin, maar vernederde haar tevens
Schotsehe Protestanten en wekten inzonder- in de schatting des volks door haar te ontheid de verontwaardiging van den hervormer voerenen Oy een zjnerkast
eelentebrengen.

Knoœ,diein hetojenbaaroverdeondeugden Nadat hj zlch van zjne eerste gemalin geder Koningin predlkte.Nadàt Maria hethu- scheiden had, verbond de Koningin, door
weljksaanzoek van den graafvan .
Let
ycedfer, blinden hartstogt gedreven, zich reeds den

de gunsteling van Elizabetl
t,hadafgewezen, 15den Mei 1567 methem in den echt.DePr0maakte ztl aanstalten, om zich met haren testantsche adel, daarover verontwaardigd,
neef Henry lord Darnley, de oudste zoon kwam in Opstand en veroverde Edinbwrgh
van graaf Lenvoœ, in den echt te verbinden. zonder slag Ofstoot,terwjldeKoningin den
Hj wasR.Katholiek,jong enschoonenhad, 6denJunj 1567 naar Dunbar vlugtte en zich
a1s kleinzoon van Margareth,a van Engeland desgeljksgereed maakte t0ttegenstand.Toen

uiteen tweedehuweljk,na Mariademeeste eehterde beidelegersden 15denJunjbjCaraanspraak op den Engelschen troon.De Pr0- berry in aanraking kwamen,knooptedeK0-

testanten,opgehitst door Eloabetk en aange- ningln ondexhandeling% aan en waagde zich
voerd doorden onwettigenbroedervanM ariat in hetvtjandeljk kamp.Hierechterwerd zj
graafM urray,poogden dathuweljk metge- in hechtenisgehouden,naarEdinburghgebragt
weld van wapenen te beletten;doch de K0- endaarna,ondervoorwendseldatzjbjvoortningin dempte den opstand en trouwde met during m etB ctltwellbriefwisseling onderhield,

Darnley den 29stenJulj 1565.Davnley ee,
hter naarhetkasteelLocltlevengevoerd,waarzjeene
was een heerschzuchtige losbol; ht
j behan- hardegevangenschapverdurenmoest.DeLords

delde de Vorstin metruwheid en werd des- maakten zich inmiddelsmeestervan hetstaatswege door haar met koelheid bejegend.De gezag,roofden de kostbaarheden derKoninkKoningin nu had in hare dienst een Italiaan- ljke schatkamer en deden Botkwell in den
schen muziekvirtuoos, Rizzio genaamd,die ban. Laatstgenoemde Ontsnapte naar Denetevens als secretaris belastw as methare ge- marken enoverleeder8Jaarlaterkrankzinnig
heime briefwisseling metR.KatholiekeHoven. en in de diepste ellende.D00rharetegenstanDarnley vermoedde, dat die man de gunste- dersgedwongen,deed de Koningin den 24sten
ling was zjnergemalin en alzoode oorzaak Julj 1562 afstand van de Kroon ten behoeve
harer koelheid,en nam derhalve hetbesluit, van haren zoon,en Murvay belastte zich met
hap
waarin hj door de Protestantschepartjhoof- het regentschap. Daar hare gevangense'
den bevestigd werd, om hem uitden weg te voortduurde,bewoog deR.Katholieke partj

ruimen.Hj verrastte den 9den Maart1566de
hoogzwangere Koningin) terwjl zj met
Aizzio aan tafelzat,en deed in haar bjzjn
den ongelukkigedoorzjnemedestanders0mbrengen.Aanvankeljk moestzj haren toorn
overden smaadOnderdrtlkken.Zj herwonhet

den Jongen George Dpvgll.
:,een broedervan

den slotvoogd van Lochleven,om deK oningin

tebevrjden.Hjbemindede gevangene,had

zelfs hoop Ontvangen Op het bezit van hare
hand en ontvoerde haal'met beleid in den
nacht van den zden Mei1568 over hetnaburig
veytrouwen van haren gemaal, die haar de meer,aan welks oever deKoningindooreene
zaam gezw orenen ontdekte, en nam m et hem bendegewapendenmetgejuichontvangenwerd.
de wjk naar Dunbar, waar zj een korps Op het ltasteel Hamilton aangekomen, ver-

getrouwe volgelingen bteenbragt,weshalve klaardezj,datmenhaarenkeldoûrgewel;
hare vjanden op de vlugt gingen.Degraaf tot afstand van den troon bewogen had,en
Bofltwell, die grooten invloed had op de Ko- hare aanhangers verzam elden een korpsvan
ningin, wist haar t0t gematigdheid te bewe- 6000 man. D en 15den M ei eehter behaalde

gen en zelfs t0tvergilenis.Den 19denJunj Mnrray eene overwinning op deKoninginbj
bragt zj een zoon ter wereld,Jaeob F.
f) het dorp Langside. Zj ontvlood naar Engelatera1s Jaoob I koningvanEngeland.Darnley

betoonde bj diegebeurteniseenegrootemate
van onverschilligheidqhj woonde den doop
nietbj,maarbegafzich naarGlasgow ,waar
hj aangetast werd doordepokken.DeK0ningin bezochthem aldaar en bragthem 0nder vele betuigingen van toegenegenheid in
een eenzaam gelegenhuisbuitenden stadsm uur
vanEdinburgh,bekendalsdeKirk ofField,om
aldaar zjne genezing aftewachten.Zj verpleegde hem en sliep 00k zelvein dathuis,maar
waBerafweziginden nachtvanden9denFebru-

land en verzocht Eloabetlb om beszherming
en om een mondgesprek.Eloabeth echterdee;
haar aanstonds in hechtenis nemen en w ees

hetmonkesprek van dehand,totdatzjzieh

gezuiverd z0u hebben van alle schuldaan den
dood van Davnley.Tedien eindezondM %rray
eene commissie naar Engeland, die evenwel

nietsbesliste.Daarbj echterkwam debetrekking derKoninginmetdeR.Katholiekepartj

in Engeland,Schotland en hetbuitenland aan
het licht,waardoor de verbittering van EloaùdfFz toenam.De trotsche houdinjvan Mœria,
arj 1567 om ,naarzj verzekerde,debruiloft de pogingen van eenige aanzienlpken om haar
van een harerdienarenbjtewonen.Tegenden te bevrjden,debanvloekvandenPaus,over
morgen vlnog hethuisdooreenekruidontplof- Alize ef/zuitgesproken, en de ontwerpen van
;ng in delucht,en menvondDarn/yenzjne het Spaansche H0f bragten lutBtgenoemde

39è

MARIA.

allengs t0t het besluit, om zich van hare ge- en aanzienljken hetbesluit, om CondnL te
vurljke mededingster te ontdoen. Hiertoe doen vallen, en een onwaardig gunsteling
werd aanleiding gevonden indezamenzwering van den jongen Koning,de O yldé',zorgde
van Balini
gton, welke geen ander doelhad, dat die man den 14den April 1617 doodgedan Eloabeth te vermoprden en Maréa te be- schoten werd,terwjl men zjne vrouw als
vrjden. Hoewel Marla,door hare vrienden tooverheksteregtsteldeen deKoningin-Moeder
gewaarschuwd, daaraan geen deel genomen in het Luxembourg in hechtenis hield. Na
had, riep men haar in October 1586,na de verloop van eenigen tjd ontving deze van
teregtstelling der zaâmgezworenenjvoor eene haren zoon verlof,om op hetkasteelte Blois
commissievan onderzoekjwelkehaaropJtlist onder gestadig toezigt hare dagen door te

geene zeer wettigewjzeschuldig verklaarde brengen, doch zj ontvlugtte met hulp van
en wegenshoogverraad terd00d veroordeelde. Epernon in den nachtvan 22 Februarj 1619
NadathetEngelscheParlementzeergedweedit dooreen venster.Nu begafzj zich naarAn-

vonnisbekrachtigdhad,werdhetdoorEloabeth, goulême,waarvelemisnoegden zich methaar

naarmenvermoedeljkniettenonregtebeweert, vereenigden en Frankrjk met een burgermet gehuichelden weerzin onderteekend.Alle 00rl0g bedreigden.Haarzoon trok tegen haar
smeekingen en bedreigingen van Hendqûk I11 op en behield de overhand, zoodatzj zich
van Frankrjk,vanhetSpaanscheH0fenvan onderwerpen moest.Na den dood van Imynes
haren zoon JaeobFTwarenvruchteloos.M aria (14 December1621)keerdede Koninginterug
werd den 18den Februarj 1587in eenezaal naar Parjs en plaatste zich weder aan het
vanhetkasteelFotheringhayonthoofd.zjstierf hoofd van den staatsraad.Om haar gezag te
met moed en met volkomene onderworpen- bevestigen, bragt zj Réel
teli6w aan het beheid, nadat zj de doorden Pausgezondene wind,doch deze wasweldrazelfalvermogend.
hostie gebruikt bad.Stellen de dichters haar Nu wendde zj alle middelen aan om dezen
voor als eene schoone,maar zwakke vrouw , staatsdienaar ten va1 te brengen,doch te verdie het slagtofer werd van den barbaarschen geefs,daardezedenKoning inblies,datzjne
najver van hare mededingster,- toch mag moeder haren Jongeren zoon,hertog Gaston
tlzl Orleans,op den troon wilde brengen.Om
men 00k nietvergeten,datharegeschiedenis '

steedsbezoedeldbljftmetmeerdan éénedon- diereden werdzjsedertFebruarj1630weder
kere vlek - vooralmetden moordvanDarnley.

op het kasteel te Comyiègne gevangen ge-

A crïg deLXdtfïcf,koningin van Frankrjk, houden,doch ontsnaptelnJulj enbegafzich
eene dochter van I'
ranclsco 11 &iM edieLvan naar Brussel.Vanhier deed zj een uitstap
Toscane.Zj werd geboren te Florence den naar Holland, waar zj inzonderheid te Am-

26sten April1573 en trad den 16den December sterdam met grooten ltlister ontvangen werd.

1600 in hethuweljk metHendrikJF,koning Voorts vertrok zj in 1638naarEngeland en
van Frankrjk.Zj wasnietonbevalliq,maar in October 1641 naar Keulen,waarzj den

tevens hartstogteljk: eergierig en twlstziek, 3den Julj 1642 overleed. Zj begunstigde,
zoodat beidervereenlging eene reeks van 0n- evenals al de leden van haar geslacht, de
aangenaamheden werd. Hoewel haar in Sep- schoonekunsten;aanhaarisParjshetLuxemtember een troonopvolgergeboren werd (later bourg verschuldigd, terwjl o0k de verzameLodewnk XAJ), vermeed de Koning haar ling allegorische schilderjen van R'
ubens in
gezelschap en zocht dat van andere vrouwen. het Louvre van haar afkomstig is.
M aria '
pczl York, eene dochter van Jaeob,
Vruchteloos wendde Sull
y pogingen aan om

den huiseljken vrede te herstellen.DeK0- hertog ran rrk (later koning van Engeland
ningin bleef onder den noodlottigen invloed als Jaeob 114.Zj werdgeboren teSt.James
van hare kamerdienares Leonora GJJ/JJ en den loden Mei 1662,trad den 15den Novemdier echtgenoot ConcLni, die haar uit Flo- ber 1677 in het huweljk met Willem I11j
rence gevolgd waren en den Koning haatten. prins 'van Orlzl
e en vertrok metdezen naar
./
Vöördatdezelaatste een begin maakte metde Holland.Reedsvöör de troonsbeklimming van
uitvoeringvan zjnegrooteen gevaarljkeoor- haren pausgezinden vader had hetEngelsche
logsplannen,verlanqde zj a1s Koningin ge- Parlement den wensch te kennen gegeven,
kroond te worden.D1tgeschieddeopden13den Om dezen daarvan uit te sluiten en te verMei1610,en denvolgendendagwerdHendrik Vangen door Maro die in de Hervormde leer
IV door Raralllae vermoord.DeKoningin be- was opgevoed. W eldravond zj in Engeland
toonde bj diegebeurtenisniet veel droefheid z00 vele aanhangers, dat men haar t0t K0of verbazing, zoodat zj het vermoeden op ningin wilde verheFen, evenwel zonder den
zich laadde,datzj t0tdemedepligtigen be- Prins, haar gemaal, in die waardigheid te
hoorde.Methulp van den hertog van Epernon doen deelen.Toen zj hierop een weigerend

maakte zj zich aanstonds meester van de
voogdj en van het regentschap en keerde
terup, zich met Spanje verbindend,t0t de
politlek derR.Katholiekepartj.8%1l
y,Jeannin
en andere uitstekende raadslieden van Hent
frïk IV ontvingen hun ontslag, en terwjl

antwoord gaf,ontving zj een Parlementsbesluit, hetwelk haar en haren echtgenoot t0t
Koningin en Koningverklaarde.In Februarj
1689 staken zj overnaarEngeland en werden daags na hunneaankol
mstgekroond.Zj
Overleed echter reeds den 7den Januarj 1695,
Condni, t0t maarschalk en markies d'Anere en de droefheid over haren dood w as algeverheven, het bewind bemagtigdej putte de meen. Zj genoot nietalleen de volkomene
Koningin de schatkist uit d00r hare grenze- toegenegenheid van haren gemaal,maar o0k
loozeverkwisting.Intusschennamendeprinsen de algemeene achting wegens hare godsdien-
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stigheid en weldadigheid, wegens haar ver- :3n hare z/de tebrengen.In hetbeslisBend
stand en haar edelvoorkomen.
oogenblik besloot de Keizerinj h0e ;er 00k
M aria Zpizl, eene dochter van Kavel, op hare deugd, eigenhandig een vriendschap-

landgraafvan Hensen-cassd.Zj werdgeboren
den Tden Februarj 1688,en trad den 28sten
April 1709 in het huweljk metJoà'
an FGJlem Frido, stadhouder van Friesland, doch
verloorreedsin Julj 1711haren gemaal,die
bj den Moerdjk verdronk.Zeswekendaarna
beviel zj van een zoon)die laterûnderflen

peljken brief te schrjven aan demarkiezin
de Ttlpl
ylctspsfe,de invloedrjkeminnaresvan
Lodewl
jkXT.Z00kwam eenbondgenootschap
t0tstandvanOostenrjk,RuslandenFrankrjk,
waarbj 00k Zweden,Saksen enz.zich voegden,met het doel om Pruissen te vernietigen
en hetland onderling te verdeelen.Alsnuont-

naam van Willem .
Kcr:IHendoik Fddoopvol- stond de Zevenjarige 00rl0g,die den 15den

ger is geworden van zjn vaderin hetstad- Februarj 1763 metden Vredevan Hubertushouderschay.Gedurendezjneminderjarigheid burg eindigde zonder eenige verandering te
Btond M ar%a Zpzzg als voogdesaan hethoofd brengen in den bestaanden toestand.Nietlang
der zaken en volbragthare taak metverwon- daarna overleed keizer I'
rans I (18 Augustus
derljk beleid en metgroote wjsheid,terwjl 1765),en zjn oudstezoon,Josepk ;T,werd
zj door zachtmoedigheid enminzaamheidde mederegent, zonder zich evenwel met iets
algemeenetoegenegenheid en bj hetvolk den anders dan met krjgszaken te bemoejen.
naam van Martke-moeiverwierf.
Niettemin zochthj zjneMoederte bewegen
M aria T#erddll,Roomsch-DuitscheKeizerin, t0tondernemingen om het Oostenrjksch gekoninyin van Ilongarje en Bohemen,aarts- bied uittebreiden.Ka%nitzstondhem daarbj
hertogln van Oostenrjk en eenedochtervan ter zjde)terwjlMaria T/lerddl slechtsmet
keizerKarel V1.ZjwerdgeborenteW eenen weerzin hare toestemming gaf.Bj deeerste
den 13den Mei 1717 en was door dePragma- verdeeli
ng van Polen (5 Augustus1772)vertieke Sanctie t0t troonopvolgster bestemd. kreeg de Keizerin hetkoningrjk Galidë en
Den 12denFebruarj 1736trad zj in hethu- Lodomerië, en Turkje (25 Februarj 1777)
weljkmetdengroothertogvanToscane,I'
rans moest baar de Boekowlna afstaan. DaarenSfe/kll:,uithet Huis van Lotharingen en tegen leed het plan, om 0ok Bejeren aan
in 1745 onder den naam van Frans I t0t haar rjk t0e te voegen,schi
pbreuk 01) den
Roomsch-Duitsch Keizer gekozen. Na den tegenstand van Frederik II. De Kelzerin
dood van haren vader(20 October1740)be- knoopte buitf
an weten en tegen den zin van
klom zj den oostenrjkschen troon en stelde haren zoon onderhandelingen aan en verden zlsten November van datJaarharen ge- genoegde zich bj den Vrede van Teschen
maalaan totm ederegent, zonder hem ec,
hter (13 Mei 1779) met het aan de Inn gelegen
eenigen invloed t0e te kennen.De monarchie gedeelte.- HetbinnenlandachbestuurderKeibevcnd zich in een Jammerljken toestand; zerin bragtvelerleigeleideljkehervormingen
de schatkist was uitgeputenhetlegernaauwe- t0tstand.Zj wenddeonophoudeljk pogingen
ljks 100000 man sterk.Ditwas te gevaar- aan om hetbeheerte verbeteren enhetstaatsljker,omdatkeurvorstKarelAlbevtvanBeje- gezag, door den 00r10g geknakt,te versterren (als Roomsch-DuitschkeizerKarelFff), ken.Aan hetH0fwerden belangrjke bezuimethulp van Frankrjk,haarhetregtopden nigingen ingevoerd en de belastingen beter
troon betwistte,terwjlmen tevensOûk van geregeld, waarbj keizer Frans I en graaf
andere zjden aanspraken deed gelden op ge- Ranywitz belangrjkediensten bewezen.H0edeelten van haar gebied.Allengs ontstond er wel de inkomsten daardoor toenamen, vereene groote zamenspanning, zam engesteld uit keerden de Oostenrdksche inanciën bj voortFrankrjktPruissen,Bejeren,deKeur-pfalz, during in een Ongunstigen toestand, zûodat
Saksen,Sardinië,NapelsenSpanle.Deeerste de Keizerin m eermalen hare toevlugt moest
aanvalw erd gedaan doorI'rederik 11,koning nemen t0tde uitgave van papieren geld.O0k
van Pruissen (zie SillzéseheOorlogen).Terwjl nam de centralisatie t0e althans in de D uitSpanje en Napelsde Oostenrjksche bezittin- sche er:anden, terwjl Hongarje, benevens
gen in Italië veroverden,maakten de Fran- de Italiaansche en Zuid-Nederlandschegew esschen, Bejerschen en Saksers zich meester ten een afzonderljk bestuurhadden.Hetleger
van een gedeelte der D uitsehe er:anden.De werd doo1*graafDannaanmerkeljk verbeterd
Keizerin z0u hetOnderspit gedolven hebben, door invoering der conscriptie enz.Daadoe
zo0 de hulp van Engeland, de trotlw der werkte vervolgens00k keizerJoseplt11mede,
Hongaren en haar eigen moed,opwakkerend gesteund door Iasey, die sedert 1766 zich
door de verdeeldheid dervtjanden,haarniet aan hethoofd bevond der zaken van Oorl0g.
hao en Btaande gehouden.De Vredevan Aken Van lieverlede werd hetleger uitgebreid tQt

(18Odober1848)maakteeen eindeaandezen 300000 man,en hetgeschuten de vestinqen
Successie-oorlog,waarin Oostenrjk,behalve bragt men in goeden staat. Tût beperklng

Silézië en Glatz, slechts de hertogdommen
Parma, Piacenza en Guastalla verloor. De
Keizerin echterk0n hare smart over hetverlies van Silézië niet verkroppen en zocht
bondgenooten) olu zich Op Ib-ederik 11 te

der aanmatiging v2n den clerus werd er in
1747 het placet ingevoerd,de vermeerdering

van geesteljke goederen verboden en de gemeense,
hap met Rome beperkt,terwjl vele

bedevaarten en fbestdagen werden afgeschaft.

wreken.Daartoe vereenigde zj zich in de Niettemin bleefde Keizerin eene gehoorzame
eerste plaats md Rusland, en het gelukte

haren kanselier Kaunitz,om 00k Frankrjk

dochter der Kerk en gafmetweerzin in 1773
hare toestemming t0t opheëng van de Orde
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der Jezuïeten, waarop Jose
pk 11 en Ka%nltg deren en prinses E11za,
36th de Tuileriezn,

aandrongen.Hetonderwt
jswerdaanmerkeljk waarzjdoordeachterdochtigebevolkingder
verbeterd en onder hetopzigtgesteld vanden hoofdstad bewaaktwerd.Na demisluktevlugt
Staat. Er werden académiën, scholen,wees- betoondezjgrootetegenwoordigheidvangeest
huizen en hospitalen gesticht,waarbjdeKei- te midden dervele vernederingen,welke zj
zerin gebruik maakte van den raad vanharen verduren moest.Hetspreektvan zelf,datzj

geleerden ljfarts van s'
wlfds.O()k deregts- medewerkteom eeneoostenrllksch-pruissische
bedeeling werd verbeterd en hetvervaardigen
van een wetboek opgedragen aan eene commissiej die evenwel niet veelbruikbaars leverde. Alleen een nieuw wetboek van strafregt werd ill 1768 afgekondigdyen in 1776
volgde de afschaëngderptlnbank.Vanbelang

washetvoorts,datdeKeizerin hetljfeigen-

schap der boeren in de Duitsche provinciën
ophief en de hand-en spandiensten beperkte.

O0k bevnrderde zj landbouw,njverheid en
handel. Voorts onderscheidde zj zich door
een onberispeljken wandel,weldadigheid en

invasie t0tredding van den troon voorte be-

reiden,maardezestorttejuistdaardoorinéén.
Bj den Opstand van 20 Junj 1792 stond zj
haren gemaalmoedig terzjde en vergezelde
de haren den loden Augustusdaaraanvolgende
naar de Nationale Vergadering, hoewel zj
met regt dien stap a.
fkeurde.In den Temple
opgesloten, wjdde zj zich metde teederstp
zorg aan haren echtgenooten hare kinderen.
Bj den aanvang van hetprocès des Konings
(Januarj 1793)werdzj van dezengescheiden
en slechts eenmaal, kort vôôr zjne teregtstelling,zag zj hem terug.In Junj ontnam

welwillendheid en betoonde zich eene v00rbeeldige echtgenoète en moeder.Na den d00d men haaro0k harekinderenendenQdenAugusvan haren gemaal bleefzj bj voortduring tus bragt vaen haar in eene eenzame,ellenhet rouwkleed dragen, en overleed den dige gevangenis der Conciergerie.De gevan29sten November 1780, vier zonen en zes genbewaarder M ichonis, zjne vrouw en de
dochters nalatende.
markies de Rougevélle zochten haar hier te
M arLa zsfpiweffc (Josepha Johanna)j ge- redden, doch betaalden de rnislultte Poging
woonljk M arieHlfelzldff:genaamd,koningin methun leven.Nadatzjeerstden 4denOctovan Frankrjk alsgemalinvanLod-ùkXVI. ber een geheim verhoorhad ondergaan Nverd

Zj was eene dochtervan keizerInrans1en zj den 13den van diemaand voorde Revovan M aria TAerdq
dty en aanschouwde het 1e- lutionaire regtbank gedaagd,waar men haar
venslicht teW eenen den zdenNovember1755. beschuldigde van vjandigheid en verraad teNa het ontvangen Van eene zorgvuldige 0p- gen Frankrjk en zelfs als ligtzinnige vervoeding trad zj op ls-jarigen leeftjd in het leidster van haren zoon,waarop zj ten anthuweljk metden kleinzoonvanLodewqkXL woord gaf:plk beroep mj op allehier aandie door den dood zjnsvaderskroonprinswas wezigemoeders,ofzulkeenemisdaadmogeljk
geworden.'Onheilen bj hetvieren derhuwe- is!''Voortsverdedigdezjzichmetwaardigheid
ljksfeesten en de listen van een verdorgen en vrjmoedigheid,hetwelk desgeljksverzeH0f bragten de Jeugdige Prinses in een 0n- ker; kan worden van hare pleitbezorgers
Mngenamen toestand, zoodat zj zich met Tronlon-buooudray en Ckanveau-Lagarde.N ietharen gemaal zooveel mogeljk van het Hof temin werd zj t
len 16den October des morverwjderde.Toen haarechtgenootden loden gens te 4 uur ter dood veroordeeld. HoeMei1774alsLodewnkXVIdentroonbeklomj wel uitgeput van ligchaam en afgem at van
maakte zj gebruik van de verkregen vrj- geest,behield zj op den weg naar de geheid, schafte de gestrenge etikette af en regtsplaats haren m oed,en des namiddags te
haalde zich hetverwjtop den hals,datzj 1 uur viel aldaar haarhoofd onder het m es
slechtsvoordeverstroojng en v00rharegun- der guillotine.Zj bezatgeen regelmatig gestelingen leefde.Eerstna verloop van 8 Jaren laat, maar betooverde ieder, die haar nawerd haarhuweljk metkroostgezegend,en derde, door hare ongemeene bevalligheid en
dit gaf aan de aanhangers van den hertog waardigheid.Haarzoon (zieLodewnkX VI1)
e@n Provence(laterN dewl
jkXVIII)gelegen- moetin 1795 in degevangenisoverleden zjn
heid,om harezedeninvrrdenkingtebrengen, en haredochter werd hertogin van =l#olIJ-e.
terwjl hiertoe de geschledenisvan hethals- M arLa Zpizcjde tweede gemalin van Nasnoer (zie Lamothe)nietweinig medewerkte. poleon I en na den valvan dezen hertogin
Bj
de eerste revolutionairebeweyingen was van Parma,Piacenza en Guastalla.Zj was
dientengevolge M aro ao fpleffg,ln weerwil de oudste dochter van keizer I'rans I van
Van haar welwillenden inborst, reeds zeer Oostenrjk uitzjn tweedehuweljkmetMaria
gehaatbj hetvolk,dathaaropverachtenden TAerddic,eene dochtervan Ikrdlnand,koning
toon l'
A qteohlenne noemde. Men beweerde, van Napels,en werd geboren den 12dinMaart
dat hare verkwisting een verderf was voor 1791.Zj trad in hethuweljk metNapoleon
de fnanciën des rjks en haar invloed een den zden April 1810, en deze verbindtenis
beletsel tegen gewenschte hervormingen.Ze- schecn een waarborg tewezenvoordenvrede.
ker is het,dat de Koningin haren zwakken In zegepraalgeleiddedeKeizervanFrankrjk
gemaalaanspoorde,om denopstandmetkracht haar door de gewesten van zjn uitgebreid
te dempen en daardoor de noodlottige w eife- gebied, en den zostenMaart1811schonk zj
ling van dezen Monarch veroorzaakte.Reeds hem een zoon,die den titelontving van Kobj de gebeurtenissen teVersaillesvan 5en 6 ning van Rome.In het volgendeJaarvergeOdober 1789 washaarleveningevM r.Daarna zelde ztj haren gemaal naarDresden en bebetrok zj metharen gemaaljharebeiiekin- zoelltdaarop haar vaderland.Toen de Keizer
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in 1813 0P nieuw te velde trok benoemde zamen zochten zg den kroonprinsF-dinand
hj haar, onder beperkende bepalingen, t0t verdacht te maken bj den Koning.Hierdoor
regentes. Met naauwgezetheid vervulde zj ontstond hetprocèsvan 29 october1807 (zie

hare t= k, zooals bljkt uitderedevoering, onder %az)'
6).Toen voorts ten gevolgeder
welke zj hield in'
den Senaatnadenslagbj revolutie Ferdinand VII den troon zjnsvaLeipzig! en uit hare oproeping aan de Fran- ders besteeg en zich gereed maakte,om het

schen u1t Blois op den 7denâpril1814.Bj
den val van hetKeizerrjk gedroeg zj zich
op eene edelmoedige wjze.Op lastvan Napol:pl verliet zj met haren zoon Parjsop

gedrag van zjnemoedermetgestrengheid te
onderzoeken,zochtzj steunbjNapoleon.Bj
dezen vervoegde zj zich teBayonnemetha-

ren gemaal en den hertog van 2IcfI#ïJ,om
den 29sten Maart 1814 en begaf zich naar haren zoon aan te klaçen, doch zonder geBlois, en tevergeefs zochten 'sKeizers broe- volg.ZjwerdnaarComplegnegebragt,woonde
ders Joseph en Jêeome haar te bewegen,om te Marseille en te Nizza en vestigde zich

hen naar de overzjde der Loire tevolgen. eindeljk teRome,waarzj den zdenJanuarj
Na den afstand van Napoleon begafzj zich 1819 overleed.
n>rOrleansenvanhier,vergezelddooryrins Maria Zolizl (Josephina), koningin van
Esterhazy,den 12den AprilnaarRamboulllet, Etrurië.Zj waseene dochtervan KarelT#r,
waarna zj den 16denAprilteKlein-Trianon koning van Spanje,en alzoo de zuster van

een mondgesyrek hield metharen vader.Het Ferdinand VII en van d0n Cœrlos,werd ge-

boren te Madrid den 6den Julj 1782,entrad
volgen.Dientengevolgevertrok zj metharen op l3-jarigen leeftjd in hethuweljk metden
zoon door Zwitserland naarSchönbrunn,waar infant Lodewj;k rJs Bourbon, oudste zoon
zj zich 00k opbield bj den tert
lgkeer van van Ferdinand, hertog van Parma.Met den
NapoleonuitElba.Hj noodigdehaaruit,om titelvan prinses ran Parma bleefzj echter
zich naar Parjs te begeven.T0t opperhof- in Spanje en bevielhierden22stenDecember
meesterkooszjden Oostenrjkschengeneraal- 1799 van deninfantLodewj;kFdrdil-dKarel

werd haar nlet toegestaan, haren gemaalte

luitenant-veldmaarschalkjgraafron F'
dèper.
gj eJs Bourbon,lateralsprinsvanLuccaKarelII.

*@
m et w ien ZP,
naar m en wil,later een m organatisch huweljk aanging.Den lidenMaart
1816 aanvaardde zjhetbewindOverde reeds
genoemde hertogdommen en hield den 20sten

Op grond van een verdrag tusschen Spanje
en Frankrjk van 1801 werd besloten,datde
gemaal der Prinses,de infantLodewuk rlz
l
Boltrbon, onder den titel van koning van
April van dat jaar haren intogt in Parma. Etrurië voorzich zelven en zjnenakomelin-

Haar zoon,overleden in 1832,bleefte W eenen en werd in 1818 door keizer I'rans t0t
hertog ran z/cAdfl#fbenoemd.Toen in 1831
de revolutionaire bewegingen zich 00k over
Parma uitstrekten,begaf zj zich naarPia-

gen het bezit z0u aanvaarden van Toscane,
terwjlParma na den dood van hertog Ferdinand Z0R ten deel vallen aan Frankrjk,
'tgeen geschiedde in 1802.De nieuweKoning
en K oningin begaven zich nu over Parjs

cenza, totdat de Oostenrjksche wapenen de

naar het koningrjk Etrurië en hiel4en den

rust hersteld hadden.Zj regeerde raetzacht- 12den Augustus 1801 hun intogt in Florence.
heid,zonder echter voldoende te zorgen voor Daar de Koni
nq zwak en ziek was,wjdde
ontwikkeling en beschaving.Toen in 1847 in zich de Koningln aan de regeling der zaParma eene staatkundige beweging ontstond, ken desRjks,maarkon,in weerwilvan al
waszj op reisinDt
litschland,enzjoverleed hare schranderheid en werkzaamheid: niet
den 18denDecembervan datJaarteW eenen. veel doen. In October 1802 op reis,om het
A grïg Lowiza, de gem alin van KarelJF , huweljk van haren broeder I'
erdinand bj te

koning van Spanle.Zj was de dochtervan wonen,bevielzj vaneendochter,deinfante
P kilippns, hertog van Parm a, aanschouwde
het levenslicht den gden December 1751 en
w erd in 1765 metden infant d0n Carlos,tegen den Tvensch van dezen,in den echt ver-

M aria Zplizd Charlotte,later de gemalin van
prins M aœémiliaan klcs Saksen.Den 27stenMei
1803 overleed haar echtgenoot te Florence,

en de Koningin snelde jlings derwaarts,om
bonden. Zj was eene schrandere vrouw,die het bewind ten behoeve van haren zoon te
in gaven des geestes haren gemaal ver over- aanvaarden.Zj smaakte de voldoening,dat
kof. Allengs 'vist zj dezen te beheerschen, hare onderdanen te vreden w aren over haar

nam deel aan hetbestuur der staatsaangele- regéringsbeleid,toen de Fransche gezant den
genheden en wist steedsdebelangen vanhare 23sten November1807haarplotseljkberigtte,
gunstelingen te bevorderen. Eene verstand- dathetSpaanscheH0fEtrurië aan Frankrjk
houding, waarin zj als prinses ran zdf- i; had afgestaan. Na vruchteloos protestbegaf

stond met Godoy (de oadere), werd door zj zich met hare kinderen naarSpanje,en
K-el III verbroken door Godoy uit Madrid in 1808 vernam zj teBayonne uitdenmond
te verbannen. Daarentegen trad zj nu met van haren vader, dat haar Huis opgehouden
den broeder des verbannenen, den lateren had een regérend Huistezjn,waarnazj gehertog van zlclic,in verbond,en zj wist houden was zich naar Fontainebleau te begedat voor haren Bchoonvader te verbergen, ven,waarzj gestreng bewaakten onheusch
terwjl zj haren nieuwen beschermeling in belegend werd.In Junj werd zj methare
de gunstvan haren gemaaldeed deelen.Na- ouders naar Compiègne verplaatst,ennurigtte
dat KarelJF den troon beklommen had,be- zj t0tNapoleon hetverzoek om haarvanhare
reikte Godoy weldra het toppunt van magt. ouders te scheiden en haren zoon in hetbe-

Met de Koninpn
' regeerde hj Spanje en te zit van Parmateherstellen.Zj verwierf4an
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0ok verlof om naar Parma terug te keeren, 00k haar levensgedrag wekte ergernis; zj
doch reeds te Nizza ontving zj den lastom had nameljk betrekkingen aangeknooptmet

aldaartebljven (1800).Nu wistmen haarte een soldaatderljfgarde?d0n IkrnandoXlspz
bewegen t0t het planjom methare kinderen uitTarancon in deprovlcie Cuenca.Men wil,
n= r Engeland te vlugten, en hieraan ont- dat zj reeds in 1833 in hetgeheim gehuwd
leende Napoïeon degelegenheid,om dezeramp- waren,doch deopenljkeinzegeningheefteerst
spoedigevorstin geheelonschadeljktemaken. plaats gehad in 1844. Mnnoz werd toen t0t
Men ontrukte haar den Kroonprins en bragt hertog vanAïcszreden t0tgrandevanSpanje
die bj zjne ouders en zond haarzelvemet verheven.Na het nederleggen van hetregenthare dochter naar een monnikenklooster te schap ging zjnaarFrankrjk,keerdein1844
Rome.Hierbleefzj totin 1814jtoen M urat naar Spanje terugjvertrok in 1853 wederom
zich overhaarontfermde.Zjmogtharenzoon naar Frankrjk en toefdealdaaren in Italië
wederzien 'en stelde alles in het werk,om t0t 1864,toen zj naarMadrid terugkeerde,
hem Parma te doen toekennen.D00r den in- zonder er evenw el lang te kunnen toeven,
vloed van Talleyrand echterwerd dithertog- daar 00k hare dochter, koningin Isabella,
d0m aan de gemalin van Napoleontoegekend! reeds in 1868 haar vaderland verlaten moest.

terwjl de voormalige Koning van Etruriè Na dien tjd vertoefde zj in Frankrjk en
schadeloos gesteld werd door het vorstendom Italië, en keerde eerst in 1876 met hare
Lucca. Hier regeerde M aria Zpzlizc eenige dochternaarSpanjeterug.
Jaren,totdathaarzoon hetbewind aanvurd- M aria 11 da Gloria,koningin van Portude, en overleed te Lucca den 13den Maart ga1 en Oudste dochter van Pedro T,keizer
1824. Het karakter van deze zwaarbeproef# van Brazilië.Zj werd geboren te Ri0 de
vorstin wordtzeergeroemd;00k heeftzjbe- Janeiro den 4den April1819,en na den dood
langrjke gededenkschriften nayelaten onder van haren grootvader,Joao FT vanPortugal,
den titel: rMémoires de la relne d'
Etrurie, deed haar vader ten behoeve van haarafstand
écritsparelle-même(1814)''.
van den Pok
'tuqéschentroon,terwjlhjtevens
M aria CAHdJIJ, koningin-weduwe van bepaalde,datzjmetzjnbroederd0m M iguè'
l
Spanje. Zj is eene dochter van Irans A in hethuweljk z0u treden.Op diewjzeverkoning der Beide Sidliën)Tverd geboren den kreeg laatstgenoemde den 26sten Februarj

z7sten April 1806 en trad den lldenDecember 1828 het regentschap, maar wierp zich aan1829 als vierde gemalin in den echt met stonds op t0t Koning,zoodatalleenheteiland
Frdinand FTA koning van Spanje. D00r Terceira onderworpen bleef aan de Koningin.
schoonheid en geestigheid verkreegzjgrooten M aria werd onder die Omstandiyheden naar
invloed op haren gemaal, vooral toen voor Europa gezonden en toefde gerlumen tjd in
dezen te voren kinderloozen vorst het uitzigt Engeland, doch hare hoop op Britschen bjop nakomelingschap zich opende. Ferdinand stand tegen dom M%1
lëlwerdverjdeld,zoodat
verzekerde nu (29 Maart1830)doordePrag- zj in Odober 1829 naar hare gebaortestad
matieke Sanctie 00k hetbezit van den troon terugkeerde. Eerst nadat Pedro I den Tden
aan zjne vrouweljke afstammelingen,zoodat Aprll1831 de Braziliaanschekroonhadnederde du rna geborene Isabetla aanstonds toterf- gelegd,bragthj zjnedochternaarParjsen
gename der kroon werd verklaard. Daarop verjoeg na een driejarigen 00rl0g dom M'
Lquè'
l
volgde eene tweede dochter,die laterin het uitPortugal(1834).Reedsvöördien ttjdhad
huweljk trad met den hertog ran M ontpen- M aria haren plegtigen intogt in Lissabon genier.D itwaseeneteleurstellingvoor'sKonings houden en werd kortvöôr het overljden van

Jongeren broeder d0n Carlos,en de aanhan- haren vader meerderlarig verklaard.Zj trad
gers van dezen slaagden er in,den ziekeljken eerst in het huweljk met hertog Awgustus
Ferdinandt0therroepingderPragmatiekeSanctie overte halen.W eldraevenw elzegepraalde
de invloed der K oningin,zoodat deze gedurende de ongesteldheid van haren gemaalmet

K arel27fz.gdp1d Napoleon z
plgzLeuatenberg,die
een paar m aanden daarna overleed,enin1836
met prins Ikrdinand Hv.gl.vfzl.: I'rans A nton
k)x Baksen-Co?llr.g-GtlfAl-&At?
,
ry.Zj had met
hetregentsehap belastwerd.Nazjnegenezing vele onlusten te kampen, verleende onderherstelde de Koning de Pragmatieke Sandie scheidene constitutionéle instellingen,en overen deed de erfgename van den troon huldigen leed te Lissabon den 15den November 1853.

doordeCortes,zoodatbj zjn overljden (29
September 1833) Isabella t0t koningin en

M ari> glas,zie Gips.
M ariana, een uitstekend Spaansch ge-

M aria CAridfïlt
xt0tregentesuitgeroepen werd.
Toen deed d0n Carlos den burgeroorlog ontbranden tusschen de Carlisten en de Christinos, welke tot in 1841 aanhield. M aria
oFzridfl'zc zag zich daardoor genoodzaakt,

schiedschrjver,geboren te Talavera in 1536,

steun te zoeken bj de liberalen envoorenna
constitutionéle instellingen te verleenen.Niettemin neigdezj sterk t0thetabsolutismus,en
toen zg na heteindigen van den burgeroorlog

1574 naar het c011è4e zjnerOrdete Toledo

studeerde te Alcala, trad in de Orde der
Jezuïeten, reisde in Italië,Sidlië en Frank-

rjk, legde zich te Rome, in Sicilië en te
Parjs t0e op degodgeleerdheid en keerde in

terug.Hj maakte zlch echter gehaatbj de
Jezu'
feten doorzjneopregtheidenonpartjdigheid,daar hj de gebreken der Orde nietverdooreene nieuwe gemeentew et de zelfstandig- schoonde, zooals bleek uit zjn werk:rDe
heid der gemeenten wilde beperken,barstte las enfermedadçq de la eompania y de sys
een algemeene opstand ui
t, zoodat zj den remedios (1625)''.Zelfsmoesthj een Jaarln
12den Odober het regentschap nederlegde. den kerker doorbrengen en overleedteMadrid
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4en 17den Februarj 16Q3.Zjn hoofdwerk is:
pHi
storia de rebus Hispaniae (1592-1605),
door hem zelven in het Spaansch vertaald
(1601,2 dln en later).Voortsleverdehj de
vermaarde verhandeling: ,De rege et regis
institutione (1598)'', - ,De ponderibus et
mensuris(1599)'', en sscholiain Vetuset
Novum Testamentum (1619)''.
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bescherming hunneruitgebreide koopvaarten

hunner koloniën noodig hadden.Zj bezaten

honderde gewapende vaartuigen, wier doelmatigebouw 00k thansn0gbewonderingwekt.
00k de Grieken, door Phoenicische scheepsbouwmeesters geholpen, hadden inzonderheid

tentjdevanAleœandevdeGrp:J:(330vöörChr.
)
eene aanzienljkevloot.Dezetelde 300 vaar-

M arica Sareb.is de naam van een plan- tuigen, m eerendeels met 3 roeibanken, ter
tengeslacht uit de familie der Irideën. Het lengte van 40 en ter breedte van 6 Ned.el.
onderseheidt zich door eene G-deelige bloem- Zj waren tegeljkertjd van zeilen voorzien.
kroon,van welke de binnenste 3 afdeelingen De grootste oorlogschepen hadden 5 roeiban-

3-maa1 kleiner zjn dan de buitenste,door ken.Zj hadden aan den boeg een spoor,om
een korten stampermeteen 3-spletiqen stem- daarmede de vjandeljke vaartuigen in den
pe1 en door eene 3-hokkige,3-klepplge zaaddoos. Het om vatBraziliaansche bolgew assen,
van welke onderscheidene soorten a1s aierplanten worden gekweekt!vooralM .coeledfï.
s
Leltm., m et zwaardvormlge, digtgevouwen,
spitse bladeren en talrjke hemelsblaauwe,
aan de basis bruin-rood gevlekte bloemen,
M . cperllec Ker.,metopstaande,ljn-zwaardvormige bladeren ter lengte van 1 Ned.elen

metfraajehemelsblaauwe,aan denvoetgeelachtig ofbruin-rood gevlekte bloemenj- en

M plieata CITJ.metgeplooide,lancetvormiqe
bladeren en witte bloemen,Op deW est-lndlsche eilanden, 0.a. in den krater van St.

Eustatiys,groejende.

M arlënbad is eene der bevailigste en

meestbezochte badplaatsen van Bohem en, 5

geogr.mjlvan Karlsbaden 4 van Eger(het
naaste spoorwegstation) gelegen.Zj verheft
zich ter hoogte van 600 Ned. el boven de

grond te boren,en waren gewapend metballistenenkatapulten.Debem anningdergrootste
schepen bedroeg 375 saan;24 vandezewaren
matrozen,18 zeesoldaten en de overigen roei-

jers.Men streed schiptegen schip.DeRomeinen volgden later eene andere taktiek; zj

bouwden torens op hunne schepen,voorzagen
die van enterbruggen, en streden man tegen
man,zoodathetgetalzeesoldaten op eenschip
met 5 roeibanken t0t 120 vermeerderd werd.
T0tin de lodeeeuw onzerJaartellingbleef
nu de marine ongeveer op dezelfde hoogte en
grûote zeeslagen vielen niet voor.Eerstde
Venetianen, zich opwerpend t0t beheerschers
der MiddellandscheZee,bouwdenwedergroote
vloten,zonder evenwelde inrigting derschepen te verbeteren. De ontdekking van een
waterweg naar Oost-lndië en van Amerika
bragt eene groote omwenteling te weeg in
den seheepsbouw. De roeibanken verdwenen

oppervlakte der zee aan de zuid-westeljke en de zeilen werden vermeerderdjterwjlna
helling van het Boheemsche Middengebergte.
Het aantal inwoners is er geri
nr,maar dat
der badgasten bedraagt ill e1k salzoen 5000.
Het aantal kruiken raineraalwater,vandaar

de uitvinding van het buskruid kanonnen de
aloude werptuigen vervingen. Men schootuit
de verte en enterde in het beslissend oogenblik.Z00 bleefde toestand eeuwenlangvoortduren.Inmiddels maakte Engeland,datin de
verzondrn,belooptjaarljks600000.
M ariénw erderdistdri
ecth(
o31
ofds
ta
81/
2dLvan een lkdeceuw meermalen voorNederland de vlag

evenzoo genoemd
geoqr. had moeten strjken, in den aanvang dezer
mjlmet800000inwoners)derProvinciePruls- eeuw zich meester van de heerschappj ter
sen,ligteen uurgaansvan de W eichsel,aan
de Liebe,heeft onderscheideneinrigtingenvan

zee.Het rustte nietsleehtsaanzienljkevloten

uitj maar bragt ook m erkw aardige verbete-

onderwjs,fraaje gebouwen,eenige fabrieken ringen in den bouwtrant der schepen en in

het geschut.
en ruim 7600 inwoners(1875).
M ariette (Auguste Edouard),eenberoemd Toen de eerste 30 Jaren van de tegenwoorFransch Egyptoloog, geboren den llden Fe- dige eeuw waren voorbjgesneld, bragt de

bruarj 1821 te Boulogne sur Mer, werd in toepassing van den stoom op hetvoortstuw en
1848 geplaatst aan het Egyptisch muséum te van Bchepen eene belangrjke verandering in
Parjs en vervolgens a1s diredeur aan datte de marine, - vooral door het aanwenden
Caïro)alwM rhj zich n0g steedsbevindt.Hj der schroef. Men voorzag de oorlogschepen,
deed wetenschappeljkereizen in Egypte,be- met masten en zeilen toegerust, van hulpstuurde ermerkwaardige opdelvingen,schreef stoomvermogen,zoodatzj onafhankeljk werdaarovereenereeks van belangrjke werken, den Van den wind.De groote vorderingen in
ontving den titelvan bey en zag zichversierd het gieten van vér-dragend geschut, deed
met het kommandeurskruis van het Legioen voorts een strjd ontstaan tusschen'ditlaatste

van Eer.In 1875en 1876 hieldhjzichbezig
metopyravingen indeomstrekenvanTheben.
M arlgnia,zieDammara.
M arlne (De) noemtmen in hetalgemeen
de oorlogsvloot van een land en alles wat
dnxrop betrekking heeft, ofschoon 00k we1
gesproken wordt van handelsmarine. In de
dagen der Oudheid waren aan de kustder
Middellandsche Zee heteerstdePhoenidërsin

en debekleeding deroorlogschegen,die zich

tegen de werking der kogels wllden beveiligen. Z0o ontstonden de gepantserde schepen

en de ramtorenschepen.Deze zjn weinig geschikt om zeete bouwen,m aar des te meer
om , evenals de schepen der oude Grieken,

de vjandeljke vaartuigen in den grond te
boren.Daarzj van zeerweinig geschutzjn

voorzien,iseenekleinebemanningtoereikend,

het bezit eener oorlogsmarine,welke zj t0t om ramtorenschepen te bedienen.
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Intusschen bestaan de hedendaagsche 00rlpgBvloten vooral uit schroeFregatten. Ileze
hebben gemiddeld eene lengte van 70,eene
.bre
edte van 13 en een diepgang van 7 Neder-

landsche el; zj zjn getuigd met3 masten,
zoodat zj a1szeilschepenultstekend manoeu-

vréren, en hebben een stoomvermogen van
4- t0t500 paardenkracht,zoodatzj 3geogr.

mjlin een uurkunnen aoeggen.Zj zjn gewapend met 40 t0t 50 stukken,meerendeels
3z-ponders, terwjl zich daaronder o0k 68ponders bevinden t0t hetwerpenvanbommen.
De bemanning bedraagtgewoonljk 500 kop-

Hj verbond eenegrootescherpzinnigheidmet
eene ongemeene handighei; in hetdoen van
proeven. Vooralheeft hj zich beroemd gemaaktdoordeontdekking(reeds15jaarvroeer,maarbuiten zjn weten,doorkoyleverkondigd) der naar hem genoemde wet,dat
de volumina der gassen omgekeerd evenredig
zjn aan de drukking,welke zj ondergaan.
Hj schreefvoortsmerkwaardigeverhandelinbeweging van hetwaterenz.Zjneverzamelde
werken zjn in 1717 in 2 deelen te Leiden

gen over de botsing der ligchamen, over de

uitgegeven.
pen met ongeveer 20 oëcieren.Het bouwen
M aritza (De), de Hebrns derOudenjis
van zulk een fregatbelooptongeveer een mil- eene rivier in deTurksche provincie Roemili,
lioen gulden en het gewoon onderhoud in ontspringt op den Balkan in Boelgarje,
diensttjd maandeljks 2000 gulden.Tegen- stroomteerstzuidoostwaarts, dan zuidwaarts

woordig bezitten Engeland, Frankrjk en en verdeeltzich bj Ferdsjik in2armen,van

Noord-Amerika de grootste marine.
welke de een zich uitstort in de Golfvan
De aanwending van vischtorpedo'
s op ree- Enos en deandere in deAegaesche Zee.Zj

den enz.schjnt intusschen op nieuw eene heeft eene lengte van 47 geogr.mjlen is
omkeering in den aard der scheepsbodems te van Adlianopelafbevaarbaar.
zullen bewerken door grootte en zwaarte te
M arlus (CaJus),een Romeinsch veldheer,
laten varen voor vlugheid van manoeuvréren, de overwinnaar van Jug-tl
ta en van de Cimhetwelk wel alleen met schepen van kleiner bren en Teutonen, w as de zoon van een
landbm4wer en aanschouwde het levenslicht
chartermogeljk za1wezen.

De Nederlandsche marine, diein den tjd
vandeAxyfe enTromponveryankeljkelauweren behaalde,isallengsvermlnderdenbevindt
zich thansmetdievanRusland,italië,Turkje
enz.op den tweeden rang.Zj dienttrouwens
hoofdzakeljk t0t beveiliging van onzen handel en van onze koloniën en t0t verdediging
onzer kusten en rivieren. Omtrent de adâniraliteits-eollegiè'
n, die van 1589 t0t 1795 eene

belangrjke r0lvervulden metbetrekking t0t
onze marine, hebben wj in hetartikelAd-lcc! een en ander medegedeeld. Na dien
tjd werd de zorg voor de oorlogsvlootopgedragen aan een minister van Marine. Er besfxqt een instituutvoor de opleiding t0t zee-

oKcierteW illemsoord (gemeentedenHelder).
M ariniers is in ons Vaderland de n= m
van een korps soldaten, bestem d om dienst
te doen aan boord der oorlogschepen of00k

welaan wa1terbewakingvan'sRjksmarineetablissementen. H et bestaat uit nagenoeg 50
oëcieren met ruim 2000 onderoffcieren en

manschyppen.
M arlonetten zjn kunstige ledepoppen,
die door snoeren en draden in beweging worden gebragt.Men laatze voorstellingen geven
ep een tooneel, en de vertooner doet hen
m et telkensveranderde stem gesprekken houden.De marionetten waren reeds bekend aan

in de Latjnschestad Arpinum omstreekshet
Jaar 157vöörChr.Reedsvroeg onderscheidde
hj zich in dekrjgsdiensten hoewelhj door
den invloed van Patriciërshetambtvanvolkstribuun verkregen had, trad hj openljk
tegen hen op, om hunne aanmatiging door
de wettebeperken.Vruchtelooszochthjde
betrekking van aedilis te verkrjgen, maar
werd in 117 praetor en zag zich voorts belast met het bestuur in Spanje,waarna hj
in het. huweljk trad met Jnlo , eenetante
van Juliu Cf
zedlr.Alslegatusvergezeldehj
in 109 Q%dntus CJZt,
CNI: M etellnsin den oorlog tegen Ji-qwrtlta (zie aldaar),maarkeerde
hetvolgendeJaarterug naarRome,om naar
het consulsambt te dingen,hetwelk hj verkreeg. Tevens werd hj tegen den wensch
van den Senaat belast met het voeren van
den oorlog tegen Jwgurtha.Hjwasdeeerste,
die, om het leger voltallig te m aken, behoeftigeburgersindelegioeneninljfde.Daarop
vertrok hj naarAfrikaen sloeg Jlw%rtlta en
Wpcc/zl.
s bj Cirta (107) en hetvolgendeJaar
nogmaals,waarna zjn quaestor M cil: CorIsdlil.
vSulla (zie aldaar)WoccAl.
çwistoverte
halen,om zjn schoonzoon JlglrfAl uit te
leveren. Het aandeel, hetwelk 8wlla op die
wjze verkreeg aan hetvoorspoedigvoleindigenIvan den oorlog, wasdegrondslag van
den jaloerschen haat van Mariustegen hem.

de Grieken en Romeinen en zj vonden in
den nieuweren tjdvooralin Frankrjk groo- Ten'tweeden malebenoemde hetvolk,dqor
ten bjval. In 1674 bestond te Parjsreeds de Cimbren en Teutonen beangstigd,M @%%s
eene marionetten-opera,en zelfs nu n0g vindt t0t consulvoor het Jaar 104, en laterten
men malionetten-schouwburgen in de voor- derden, vierden en vjfden male, totdatde
nMmste steden van Italië. O0k in Daitsch- vjanden overwonnen waren.M arLws trokhun
land en in 0ns Vaderland had men te voren tegemoet, nadat hj zjnezegepraaloverJ'
aop de kerm issen marionettenspelen,doch in JIrJJ,, gevierd had; hj begafzich naar het
Ge lu tste Jaren z/n zj nagenoag verdwenen. zuiden van Gallië en hield aan den m ond van
M ariotte, een uitstekend Fransch wis- de Rhône zjn leger bezig metgestadige befeen natuurkundige, geboren in Bourgondië, ningen, alsmede met het graven van een
Ferd priester en lid der Académie van W e- kanaal ter drooglegging van moerassen.Ein-

lnschappen,en overleed den 12denMei1684. deljk deden de Teutonen,dieeentogtnaar
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n hebt zien zitten op de puinhoopen
Spanle hadden volbragt, met de Ambronen M arLw.
een inval in Romeinsch Gallië. Vruchteloos van Carthago!'' Met zjn zoon en meteenige
?oogden zj Mariusuitzjn verschanstkamp vrienden vestigde hj zich nu op een klein
ln het veld te lokken.Eerstnadatzj afke- eiland aan de Afrikaansche kust,totdatCinna
trokken waren,volgdehj hen metzjnleger, hem in hetjaar 87naarItalië riep. Aan het
datinmiddelsaan d0nvjandgewendenstrjd- hoofd van 4 legerbenden trok hj met Gnna,
gerfprïl.
q en QIdntusT&ir1
'l.
: Qarbo
lustig geworden was,bereikte hen bj Aquae Quintus z
Sextlae (Aix in Provence)en vernietigdehen naarRome,dathjnavergeefschentegenstand
in een veldslag van 2 dagen. Daarop tqog innam.Dewraakzuchtvan dengrjzenMarL%.
X
hj naar Italië,waar Q'
aintws.fzvïlfi'
ll: Ca'tw was schier onverzadeljk;op zjn aandringen
we
r
d
h
e
t
mo
o
r
d
e
n
g
e
d
u
r
e
n
d
e
5
d
a
g
e
n
v
o
o
r
t
Iv#, a1s proconsul, bedreigd werd doo1
, de
Cimbren.M arLus aanvaardde terstond het 0p- gezet, totdat eindeljk Cinna de bende van
perbevelen overwon den vjand bj Verona. 4000 slaven,die hetbloedig werkvolbragten,
00k hier droeg intusschen Sulla,die zich als in de pan liet hakken. Vele aanzienljke
legatusbjdenproconsulbevond,nietweinigbj mannen der tegenpartj, zooals de consuls
t0tde Overwinuing.M ariustrok intriomfnaar Oetani'
usen M ernla,degrooteredenaarM arcus
Rome en werd voor de zesde maalvoor het Hzlfozlïvt
s,alsmede Qltinllgs.
fcfflfïcf.
:Cdtulus,
Jaar 100 t0t consulgekozen.In die betrek- de voormalige ambtgenoot van Maréun,verking ondersteunde hj eerstdevolkstribunen loren het leven, en R'
alla werd een vjand
L'
acL'
as a@w'
?
:I47'?
t# Saturnin'
us en den praetor des vaderlands verklaard.V00r hetJaar86
Cajus z
s'
dr'
pïlïsl.
s Glaneia in hun verzettegen benoemde Cinna zich zelven en Mariu t0t
de Patriciërs, doch toen die mannen het consuls.Laatstgenoemdeechteroverleed nadat
wu gden oproer te maken,werd M aré'
usdoor hjdewaardigheid,waartoehjvoordezevende
den Senaat gelast, hen gewapenderhand te maal gekozen was,slechts 17 dagen had bevernietigen. Door deze overwinning der Pa- kleed.Hj waseengrootveldheer,moedig en
triciërs,waarna O0k zjn vjand Q'
ttintusMe- dapper in den strjd,maar tevenswoesten
felf'
lld Numédieus uit de ballingschap tert
lgge- Tvreed.llaarentegen Yvashj weinig geschikt
roepen werd, verloor M ari'
tts de volksgunst. t0t het uitvoeren van staatkundige plannen
Hj verliet Rome en reisdein Azië,terwjl en tevensafkeerig van wetenschap enbeschahet aanzien van k
* lla van dag t0t dag toe- vi
ng.- Zjn zoon,desgeljks Caj'
usa
'
Ftrzl.
v
nam . 00k in den Bondgenooten-oorlog,waar- geheeten,was in 82 consulmetPapiriusOgrin hj en Sulla a1s veldheeren w erkzaam bo.Hj leed bj Sacriportusdenederlaagtegen
W aron, werd hj door laatst
alla, trok daarop terug naar Praeneste en
genoemde over- S'
trofen. V00r het jaar 88 werd Sulla, de bragt,bj de overgave dezer stad,zich zelhoofdleider der aristocratische partj,t0tcon- ven om het leven.
sul gekozen en tevens belast methet voeren
M arjolein (Origanum L.)isde naam van
van den oorlog tegen M itlirldates.Geljk te een plantengeslacht uit de familie der Lipvoren aan Metell'
us,zo0 wildeM ariusnu 00k
aan Sulla den veldheersstaf Ontrukken,en
hierdoor ontstond de eerste btlrgeroorlog.
M arius verbond zich met Publi'
us S'lll.picil:

bloemigen. Het onderscheidt zich door een
klokvormigen,s-tandigen ofonregelm atig gespleten kelk, door eene naauwe bloemkroon-

buis,een tlitgeranden helm en geljkelippen;
voorts door regte meeldraden methelmknophokles die door een breed helmbindselvan
elkander gescheiden zjn,door een stjltlemet
z-spletigen'
stempelen dooreenelit4 nootles
zetten en bekleedde M arius m et het opper- bestaande splitvrucht.Degewonezzlcrs/plelz;(O.
bevel. S'
ttll@ Ontsnapte aan den dood doorin vulgare L.) is een overbljvend gewas met
het huis van M ari'
aseene wjkplaatstezoe- talrjke roodbruine stengels en langwerpigej
ken.Hj sneldevoortsn=rhetlegerenkeerde eenigzins spitse, aan de basis kielvorm ige,
daarmede naareRome terug,waarzjne tegen- gaafkandige bladeren. De bloemen vormen,
standers vogelvrj werden verklaard.Mari'
us in 4 rjen geplaatst, eene soort van aar en
scheepte zich in,maar een storm dreefhem ontspringen achter groote,ovale schtltbladen.
naar de Italiaansche kust,waar hj gertlimen D e kelk is klierachtig en bruin,de bloem
tjd omdoolde; eindeljk werd hj ontdekt, <00S- of vleeschkleurig. Deze planttelt een

Rufss, die a1s volkstribtlt
ln degrootsteverbittering tegen de aristocratische partj aan
den dag had gelegd. Deze w ist door middel
van gewapende benden zjne plr
lnnen doorte

gevangen genom en en naarM inttlrnaegebragt.
Hetstadsbestutlr nam het besltlit Om hem ter
dood te brengen, doch de Cimbrische slaaf,
met de uitvoering van datvonnis belast,gevoelde zjn moed bezwjken bj de stem en
den blik van M arLlls. Laatstgenoemde ont-

groot aantalverscheidenheden en behoordein

vroegeren tjd t0tdegeneeskrachtigekruiden,
terwjlzj 00k nu n0g dientt0thetbereiden
van spiritusaromaticus.W j geven hierbj de
afbeelding van zulk een gewas (a en b)op
1/4dedernatuurljkegrogtte,alsmedevaneene

snayte uit de gevangenis en vertrok, op bloem op 3-voudige groûtte.

Sicllië ternaatlwernood aan eene tweede inM ark is in de eerste plaatseene gewigtshechtenisneming ontkomen,op een sehipnaar hoeveelheid van Ongeveer 245Ned.wigt
les.
Afrika. Hier wilde de stadhouder hem geen De waarde van een mark is evenwel ververbljftoestaan,enmen verhaalt,'
datMarius schillend. Het Amsterdamsch pond (0,49409
aan den bode, die hem deze tjding op de Ned.pond)was verdeeld in 2mark,hetlnark
bot
lwvallen van Carthago overbragt,ten ant- in 12 0nsen het onsin8drachma's,- en het

woor:l gaf: pzeg aan uwen heer, dat gj Parjsch pond (0,489506Ned,pond)in2mark,
X.
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het mark in 8 013j hct 0ns in 8 grcs,het koopen, voor het wasschen van hun ontlergrôg in 3 deniers cn hetdenier in 24 grein. goed t
e zorgen en hen te verplegen.Zj zjn
Hetmark frppidcA,datvoorgoudenedelgesteen- onderworpen aan orde en ttlchten bewjzen
di
kwe
r
f uitstekende diensten door aan den
ten gebezigd wordtjisgeljk aan 0,24608389
Ned. pond. Als gewigt voor edelgesteenten vermoeiden ofgewonden krjgsman ten spoehoudt het mark 1200 karaat,en het karaat digste eene verkwikking te bezorgen. Men
64 grein, doch te< bepaling van het goudge- vindt ze onderden naam van lQa6reedsbj
halte telthet mark 24 karaat,en dit laatste de legioenen der oude Romeinen.00k worden

24 grein,terwjleindeljk voorhetzilverhet zj weleenszoetelaaestersgenoemd,eennaam ,

mark 12 penningen heeft,en de penning 24 die nietafkomstig isvan goet,maar van zlg ein. Het ztliver metaal wordt in karaten den (koken).Hoogst opmerkeljk wasde 0rganisatie,door den hertog ranHlpJaan dezen
npgegeven.

vocrts vervult de mark eene belangrjke diensttak bj ztjnelegersgegeven.

Tclin hetDuitschemuntstelsel,en 00kthans M arkgraaf noemde men in den tjd van
ls hj daarvan de grondslag volgensdewet Karel de Grpp/e den gezaghebber in een
van 4 December1871.Hjbevat10grosschen, grensgewest of mark.Men moest aldaar met
e1k van 10 penningen, en 0r
1dworden :0t
Btukken gemunt
Van Q0 mark,
V&n welke een
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De gewoDemarjolein (0r?*gtzAl1t9?lïulgare).

behoorde hj t0t
de rjksvorsten,
zoodat hj in
rang onder den
hertog,maarboven den graaf
kond.

M arkham

(Clements R0mark (10 silberbert),eenuitstegroschen).
M ark (De), een voormalig graafschap in kend Engelsch aardrjkskundige,geboren te
W estfalen, met Hamm als hoofdstad, was Stillingoeet bj York den zostenJulj 1830,
45 D geogr.mj1 groot.Hetwasverdeeld in nam a1skadetdienst0? de Engelschevloot,
hetvrtlchtbare Hellweg in hetnoorden en het zwierfveleJarenrondln den Stillen Oceaan
bergachtige Sauerlan; in het zuiden.DeRuhr en in'de Middollandsche Zee,nam deel aan
besproeide er den bodem en de inwoners, eene expeditie ter opsporing van John Jrrclkmeqrendeels Protestanten,hielden zich vooral lin en gaf hiervan verslag in : p>aranklin's
bezig met den landbouw en met het delven footsteps (1853)''.Voortsnam hj zjn ontslag

van steenkolen en jzererts.ln 1666 verviel om zich aan wetenschappeljke togten tewj-

het voor goed aan Brandenburgentegenw oor- den. In 1852 en 1853 reisde hj inPeru,waar
dig is heteen gedeeltevan hetPruissischedis- hj inzonderheid op hetboschgewestzjneaantrictArnsberg.
dacht vestigde en zich bepaalde bj de taaly
M arketentsters igdenaam vanvrouwen, geschiedenis en oudheden der Inca's,zooals
die de troepen op hunne togten vergezellen, bleek uitzjn werk:pcuzcoandLima(1855)''.
om aan de soldaten spks en drank te ver- In 1858 benoemde de H ackltlyt-society te
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Londen hem t0t eere-secretaris en gaf onder meinsche rjk. Toen ontstond een 15-JarW0

zjne leiding een grootaantalvertaalde reis- oorlcg,waarbj zj t0t Aquilela voortrllkten
s groote moeite had
beschrjvingen in het licht.Toen men kort en keizer M arcus zllrdlîl.
daarna beslootden chinchonaboom naarIndië om hen terag te laten trekken,terwjlzjn
cver te planten, werd M avkham door de re- zoon Commodu zich vervolgenshaastte,o1u
géring daarmede belast.Hj volbragtdietaak tegcn groote opoleringen vrede te verwerin 1859 t0t1861.l1j doorkruisteden0g 01- ven. Gedurende de eerste helft der 3de eeuw
bezochte cinchonawouden van Caravaja en bezwoeren de Romeinen het gcvaar door
koos in Indië de beste plaatsen uit voor de twist te stoken onder de aangrenzende v0laanplanting.Zjne onderneming slaagde naar ken,doch in 2;0 begonnen de Afarkomannen
wensch. Nadat hj in 1862 en 1863 debe- opnieuw voorwaartstedringen.Zj bereikten
trekkingen van secretaris en onder-staatsse- Ancona en verwekten te Rome de grootste
cretaris voor Indiëhad bekleed,- nadathj ontsteltenis.Metinspanllingvanalzjnekrachvoortszjne:nrravelsin Peru and India''en ten wierp Aurelianln hen over de Donau
in 1864zjnestudien over de taalder Inca's terug en dwong hen vrede te sluiten.Na de
in zjn boek:nGrammar and dictionaryofthe 4deeeuw verdwjnthun naam uitdegeschieQuichua language''in hetlichtgegeven had, denis; waarschjnljk zgn zj de stamvaders
vertrok hj in 1865op lastderregéring nog- van deBejeren.
maals naar Indië,om verslag uitte brengen
M arkt (Eene)is in de ruimste beteekenis
nver den toestand dercinchonaplantaadlcsen elke gelegenheid t0truiling van goederen,der parelvisscherg.Zjne verdiensten werden en in meer beperkten zin eene plaats ofeen
naar eisch erkend,wanthj zag zich in En- tjd,waarop bepaalde soorten van goederen
geland benoemd t0tridder derBath-orde,ont- (wpl,vlas,vee,leder,boter,graan enz.)te
ving in Frankrjk den grooten prjs bj de koop worden aangeboden.Ditgeschiedtvooral
Internationale Tentoonstelling van 1867,en opjacrmarktenen kermissen,alsmedeop'
weekwerd in Duitschland versierd met het lid- markten. De markten zjn van belang vool
,
maatschap der Keizerljke Académie van de dekoopers,omdatzj erdeverlangdegoedeNaturae Curiosorum.In 1862wet'
dhjwjders ren in allerleiqualiteiten en quantiteiten vinsecretaris van het Geographisc,
h Genootschap den, en voordevoortbrengers,omdatzj er
te Londen en in 1867 vergezeldehj a1sgeo- afnem ers aantreFen, wier onderlinge m edeCaaf de expeditie naar Abessinië?waarover dinging behoorljkeprjzen belooft.Jaarmarkhd schreef: pllistory ofthe Abyslnian expe- ten heeft men in allesteden en aanzienljke
dition (1869)''. Eindeljk leverde hj n0g: dorpen op bepaalde dagen van hetjaarlzj
5Life ot'the greatLord Fairfax (1870)'',een beginnen echter haren voormaligen lulster
uitgebreid werk over de Inca's, alsmede: allengs te vcrliezen.O01t van de privilegiën,

MemoirofthecountessofChinchon(1875)''.
M arkies is een adelljke titelafkomstig
van marehio(markgraaf),maarin beteekenis

tevoren aanJaarmarkton toegekend)isthans
geene sprakemeer.In denjongsten tjdheoft

land werden de aloude markgraafschappen
allengs in hertogdommen en graafschappen
veranderd, en de markiezaten,(1001.de Fransche koningen ingesteld, waren iets nieuws
en tevens iets van geheel anderen aard.Aan-

markthallen herschapen. Sommige van deze
dragen den naam van oentraal-hallen en dienen om de kleinhandelaars van koopwarente
voorzien.

dagen gevestigd waren aan den boven- en
middenloop van de Main.M arbod bragthen

Franschen naar deNederlandenvertrok.Reeds

m en in vele groote steden,ten behoeve der

daarvanverschillend.In FrankrjkenDuitsch- weekmarkt, het marktplein overdekt en in

M arlborough (J0hn Churchill, hertûg
vankeljk was de markies in rang geplaatst van), een voornaam Britsch veldheer en
tusschen den graaf en den hertog,doch later staatsm an, was de telg van een oud,m aar
vormde hj in Frankrjk den overgang van verarmd geslacht en w erd geboren den 24sten
den lageren t0t den hoogeren adel.In ltalië Junj 1650 te Ashein Devonshire.Van eene
staat de markies (marchese) beneden den degeljke opleiding verstoken,maarbegiftigd
graaf,- in Engeland en Spanle erboven. met een innemend voorkomen,kwam hj na
M arkom annen , een naam , waardoor de restauratiealspagein dienstbj den hera'
an degrenzen (mark)wonendemannenwor- t0g van Fxk,diehem op lG-jarigen leeftjd
den aangeduid,is dievaneenD uitschenvolks- t0tvaandrig bj degardebenoemde.A1sz00stam j het eerst vermeld doo1' Caesar onder danig washjtegenwoordig bjhetontzetvan
de volkeren van Ariovistus, vervolgens door Tangeren bj onderscheidenegevechtentegen
FIxl.
s in zjne mededeelingen omtrent den de Moo1*en,en werd bj zjn terugkeerkapitogt van Drusus. Het schjnt,datzj in die tein van een regiment,hetwelk t0thulp der

in 1672 verwierfhj den l0fvan T- enneen
omstreeds het Jaar 10 vöör Chr.naar Bohe- den rang van luitenant-kolonel.T0t1677bleef
men,waarzj eene magtigemonarchievorm- hj bj het Fransche leger, begafzich toen
den.In 88 na Chr. wisten zj een aanval weder naar Engeland en trad in 1678 in het
van den Romeinschen keizer Domitian.
us af huweljk met de schoone Sarah e
Apzzïlg:,

te slaan, waarna zj door Teajanusen Ha- welke toen reeds de gunstgenoot der latere
Jrllll: n0g in toom gehouden werden,ter- koningin Anna. Deze omstandigheid en de
wjl zj in het midden der 2deeeuw ,voor- toegenegenheid van den hertog van Fprk,die

waarts gestuwd door de volkeren van het eene verbindtenis had aangeknooptmet AraOosten en Noorden,doordrongen in hetRo- bella,tle zuster van O#>cMl!,beloofden hem
26*
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eene schitterende toekomst.Nadatzjnbegunstiger a1s Jcob 11 den troon beklommenhad,
Nverd Câurelill generaal en baron van &
% s*idg6.Hoewelhj den opstandvandenhertog
nan A PA-OIJA hielp onderdrukken,verwierp
hj de readionaire plannen Van het llof en
schaarde @zich aan de zjde van den prinsran
granje,Ja# toen hj doorJaeobtegen dezen
te velde gezonden Tverd, liep hj metzjne
troepen t0t heza overen werkte nietweinig
mede t0t den va1Van zjn weldoener.W illen% III verhief hem t0t graaf van Marlborowgln en belastte hem in den oorlog tegen
Frankrjk met het opperbevel over eene
Britsche exkedi
tie naar Ierland. Hier overlaadde hj zlch in 1690 en 1691 metroemy

vooraldoordeoverwinningbjW alcourt.Daar
hj,welligtuitberouw overzjnverraad,ineene
zamenspanninq derJacobietenbetrokkenwas,
werd hj bj zdnterugkeerin Engeland plotseljk in hechtenisgenomen en in denTower
gebragt, doch wegens gebrek 'aan bewjzen
weldra in vrjheid gesteld.Hj wilde W illem
van den troon verwjderen en zelfonderAïtna
6îheerschappj voeren.Eerstde dood van TF'
1- en detroonsbeltlimming van Anna (1702)
bezorgden hem een onbeperkten invloed;hj

regeerde het land zonder den titelvan rege*nt
te bezitten. Terwjl zjne eehtgenoote 1nvloed oefende op de lloninginy hield hi
j

den ministerGodobltin,wienszoon metzjne

dochter gehuwd was, aan den leiband.Als
opperbevelhebber van hetleger in de Neder-

landen verloeg hj deFranschen uitGelder-

men in Engeland alle middelen aan om hem
ten val te brengen. De Koningin wierp ten

laatste het ondrageljk Juk derhertogin van

A lrlùtvtlîwFz van de schouders, en de Tories
verkregen de overhand aan het Hof. Hoewel

de Hertog zelf in zjn harteen voorstander
was der Jacobietisehe partj, beperktemen
zjn gezag, terwjlmen hetbesluitnam ,om
zich z00 spoedig mogeljk van hem te ontdoen.Na de verovering van Bouchain keerde

hj in Mei1711naarLonden terug,om zich

zoowel van het voortzetten van den oorlog
a1s van het behoud aan zjn gezag te verzekeren.Zoowel het Lager-a1shetHooperhuis
beschuldigde hem echtervanverduisterlngvan

gelden,zoodat hj den lsten Januarj 1712
door de Koningin van alzjneambten werd
ontzet. Gedurende de vredesonderhandelingen
te Utrechtverliethj wrevelig zjnVaderlan;
en bezocht Nederland, Duitschland en zjn
vorstendom Mindelheim, dat hj van den
lçeizer ten geschenke had ontvangen, maar
bj het sluiten van den vrede zondereenige
schadeloosstelling verloor. Na den dood van
koninginAnnakeerdehjnaarEngelandterug,
en George I bejegende hem metongemeene
onderscheiding.Aanstondswerd hj wederbenoemd t0t generalissismus,hoewelmen hem
verwjderd hield van hd beheer derzaken.
Den 8stenJunj 1716 krenkte een aanvalvan
beroerte zjne qeestvermogens,en hjoverleed
den 17denJunj1722.Hjwaseendergrootste
veldheeren zjner eeuw.Nooitleed hj eene
nederlaag van eenig belang en gedurig zegepraalde hj op zjnetegenstandersdoorstout-

land en veroverde Venlo,Roermond en Luik.
Nadat de Koningin hem den zden Deeember heid en voortvarendheid en doorgebruik te
t0t hertog verheven had,vertrok hj in 1703 m aken van hunne misslagen. Als staatsm an
t0t ondersteuning des Keizers naar Duitsch- bezat hj eene vurigewelsprekendheid en in
land, vereenigde zich hierm et Ewgenéus nan het dageljksch verkeer wist hj alle harten

A ro,e en bragt eerst in Junj 1704 aan de te winnen doorvriendeljkheiden hoFeljkheid.
Bejeren bj Donauwörth en den13denAugus. Zjne gierigheid, voorzeker zjne grootste ontus daaraanvolgende aan de Franschen bj deugd, bezorgde hem een onmeteljk verBlenheim eene nederlaag toe. De Duitschers m ogen.
en Nederlanders huldigden hem als hun redZjne gemalin, Sœ'
ak Jdzssïg
z.
g.
qj hertogin
der, het Parlement schonk hem hetdomein
W oodstock, en de Koningin deed voor hem

van X crlioro'y.gF
è,geboren den29stenM ei1660,

trad op lz-jarigen leeftjd in dienst van de
hetkasteelBlenheim verrjzen.HetJaar1705 hertogin van Irerà en werd de vriendin van
bragt M arlorougk door m et diplomatieke prinses Anna. Zj onderschejdde zich door
onderhandelingen. Hi
j bezocht de Duitsche schoonheid,bevalligheidendeugd.Nadatzjna
Hoven, wist den Koning van Pruissen gun- hethuweljk derPrinsesstaatdamegeworden

stig te stemmen, spoorde de Nederlanders was,ontstond tusschen die beide vrouwen de
aan, en opende in 1706 den veldtogtin de innigste vriendschapsbetrekking, en bj de
Nederlanden.Nadat hj Villeroiden19denMei troonsbeklimmingdervorstinwerdzjbenoemd
bj Ramilliesqeslagen had,deedhj denvjand t0teerstestaatdame en grootmeesteresvan de
Brabantontrulmen,veroverdeostende,Meenen, garderobe. Nu was haar invloed onbeperkts
Dendermonde en Ath en overreedde in het zjverleendeambtenen waardigheden- v0lvoorjaar van 1707 Karel ;fJJ, koning van gens Swiftdikwjlstegen geld. Lattrechter
Zweden,om de wapens te laten rusten. Met verl
oorzj doorde zamensyanningderTories
den grootsten jververzette hj zich tegen de en vooral 0ok door den lnvloed van hare
ni
cht
, lady M asl- , de toegenegenheid en
pogingen van den vernederden Lodewi
jkAYF?

om denvredeteherstellen,dochlietzichhierbj het vertrouwen der Koningin,zoodatzj in
vooral besturen door zjn hebzucht en eer- 1711 hare w aardigheden nederlegde. De begierigheid. Na een kort vertoef in Engeland wering van Voltaére dat zj door een paar
zette jyP
** met
den strjd tegen de handschoenen en een glaswaterwerd ten val
Franschen voort en overwon Villars den4den

gebragt,iseene overdrjving,Faarvan Scibe

September 1709 in den bloedigen slag bj ln zjn bljspel: pLe verre d'eau''qebruik
Mslplaquet. Terwjl hj voorts in 1710 de heeftgemaakt.De hertogin vergezeldeln1713
eene plnnts na de andere verûverde,wendde

haren gemqal naar hetvaste land,leefde na
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zjn overljdenin afzondering,stierfden29sten Italië,Frankrjk,dePyreneeënenNoorwegen
october 1744 en liet een vermogen na van 3 te vinden,het zwart marmer (nero antlco)
millioen pond sterling.Hettegenwoordighoofd uit België en Duitschland,het rood marmer
van hetgeslachtM arlborougk isJokn Ylqsfpp (rosso anti
co)uitEgyptcen hetgeelmarmer
SpeneerClfrcMll?geborenden zdenJunj1822 (giallo antico), en vele met remengde kleuen; - breeeie
-n, gewoonli
jk ultstukken van
entevorenqevestlgdopBlenheim-palaceinOx- r
fordshire.Hjisde6dehertogvan.
rt
vlùt
prov,
gA, verschillende m armersoorten zamengesteld,en
ridder van den K ouseband,voorzittervan het
Privy Council.lord-luitenantvanoxfordshire,
en werd in 1876 t0t onderkoning van Ierland
benoemd.

M arlitt,zieJokn (Eugenie).

broeatello genaam d, wanneer die stukken

zeer klein ziin,zooals violettaantica,brecda
pavonazza enz.;- zamenyesteldeMJC-:r.S,niet
uit Ztliveren kalksteen, m aar teven8 uitan-

dere delfstofen, zooals chloriet,serpentjnj

M arly , een vlek op den linker oever der talk enz.,bestaande,zooalsverdeantico(kalk

Seine,3 uren gaans van Parjsisvermaard metserpentjn),cipolino(witOfrood,gevlamd
door het prachtig kasteelen de sierljke tui- ofgeaderd)metglimmer,talk Ofchloriet;nen,aldaar op last van Lodewj;k XfF op en sehe%en-oflnmaehelmarmermetschelpen,
een heuvel verrezen, doch gedurende de donkerbruin of zwart van kleur.T0tbeeldGroote Omwenteling verwoest.Merkwaardig houwwerken bezigt men in Onzen tjd uitwas er voorts de rmachine van Marly'' door sluitendwitmarmer!terwjldeOuden daartoe

den Nederlander Ranneken gesticht,een reus- marmer van verschlllende kleur gebruikten.
achtig en vernuftig zamengesteld werktuig, Daarentegen vervaardigt m en vazen,versierom water uit de Seine 0? temalen.Zj is selen en bekleedingen doorgaansvangekleurde
thans door eene stoommachlne vervangen,en soorten.
het hierdoor opgestuwde water dientt0t voeM arm ier(Xavier),eenuitstekendFranseh
ding van de grootsche waterwerken te Ver- Journalisten schrjver,geborenden24stenJunj
1809 te Pontarlier in hetdepartementDoubs,
saillej.
Ma
-rm aros,in hetHongaarschM âramaros, was reeds vroeg werkzaam aan een dagblad
is de naam van een Hongaarsch comitaat! te Besançon. Nadat hj eene reisdoorZwitdoor Siebenbiirgen, de Boekowina, Galiciè serland en de Nederlanden volbragt had,
en de comitaten Beregh,Szathmaren Ugocza bE
egsa
fhj zich naar Parjs?waar hj zjne:
omgeven. Het heeft eene oppervlakte van
quissespoétiques(1830)''in hetllchtgaf.

ruim 188 E5geogr.mjlmetOmstreeks220000 Voortsleverdehj opstellen in de mRevuede
inwoners,die in 4 steden,3 vlekken en 167

Paris'' in de rFrance Littéraire''en in de

d
oryen gevestigd zjn.Het land is in ver- Revue des deux mondes''.Als redacteurder:
schlllende rigtingen bedektmetgedeelten van
Revue germanique''maakte hj zich wjders
hetCarpathisch gebexgte.T0t dehoogstetop- bekend met de Duitsche en Skandinavische
pen behooren er de Czorna,aan wiens voet letterkunde en deed in 1832 eene reis door
de Tbeiszontspringt,de Trolaga (1950Ned. Duitschland, om bouwstoFen voor zjneletelhoog)endePietroz(2312Ned.el).Menver- letterkundige werkzaamheid te verzamaelen.
bouwterveelmaïs;o0k zjn erdeveeteeltende Van 1836 t0t1838 bezochthj op kgsten van
uitgestrektewouden,benevensdezoutmjnen het ministôrie van Marine de Skandinavische

belangrjkebronnen van bestaan.Voortsvindt rjken, werd in 1839 hoogleeraar in de buimen er goud, en talrjk zjn er de minerale tenlandsche letterkunde te Rennes, doch verbronnen.Gebrek aan goede w egen verhindert trok reeds in 1840 weder naar Parjs,waar
er echter de uitbreiding van handelen ver- hj bibliothecaris werd bj hetministérie van
keer. D e hoofdplaats van het comitaat is Onderwjs en in 1846 conservator der biblioSzigeth.
theek van St.Geneviève.Sedert 1870 ishj
M arm elade,afkomstig van het Portugé- lid derFranscheAtladémie.Vanzjnegeschrifschewoord marmelo (kweepeer),iseen gelei- tenvermeldenwj:oEtudessurGoethe(1835)''
,
achtig praeparaat van kweeperen,perziken, - velevertalingenuithetDuitsch,- pvoyage
abrikozen:Oranle-appels,ananassen,tros-en pittoresque en Allemagpe (1858- 1859, 2
kruisbessen enz.,datmetsuikerenspecerjen dln)''.- pLettressurleNord(1840,2dlnl'',warm in doozen of bussen gedaan en alseene

Relation desvpyages de la commission scien-

conituur in den handelgebrart wordt.De tifque du Nord (1844, 2 dln)''
, rLanrue

beste marmelade komt ultItallö,Frankrjk et littérature islandaises (1838)'' j:llistmre
en O0st-en W est-lndië. De tegenwoordig in d'Islande (1837)'',- pllistoirede lalittéraden handel gebragte marmelade van Batty ture en Danemark eten Suêde (1839)''bestaatgrootendeels uitdesnippersvan schil- rLettres sur la Russie, la Finlande et la

len van china's-en oranle-appels.
Pologne (1848,2 d1n)''
,- PDI
I Rhin au Nil
M arm er noemtmen alleverscheidenheden (1847,2dln)'',- ?Lettressurl'Algérie(1867)'''
van kalksteen,van welke kleuren hoedanig- - rtzettressurlAmérique(1852,2 dln),,,heid 00k,diegepoljstkunnenwordentzoodat rLettresstlrl'Adriatique etMontenégro(1854,
zj bijhetbezitvan voldoendehardheid ;Jn- 2dlnl''h- en ,,volrageen Suisse(1861)''1korrelig zjn.Men heeftenkelvondige-lepldr.
s, alsmede de romans:pluesqancés dl1Spitzberg
die uit zuiveren of met eene of meer kleur- (1858)''- rGazida(1860)'',dpordeAcadêmie
stofen vermengden kalksteen bestaan, zooals bekroond, - mlues mêmoires d'ln orphêlin
witmarmer (hetParisch,Pentelisch,Coralli- (1864)5'- rcimarosa(1867)''
,enz.
tisch en Carraxisch marmer), in Oriekenland, M arm ont (Auguste FrédéricLouisViesse
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del) hertog TG% AJ.çt
$I#c, Naarschalk van
Frankrjk, geboren e Chatillon-sur-seine
den zosten Jul
j 1774,trad 0q lsjarigen leeftjd in dienst btjd6infanterle,ging in 1792
over t'
ot de artillerie en sloot vöôr Toulon
vriendschap metBonaparte,aanwienhjzich
mct Ongemeene gceatdrift verbond. In 1795
streed h'
daan deRjn eninhetvolgendeJaar
alsadjudantvan BonaparteinItalië.Hjvergezeldedezen naarEgypteywerd bj de verovering van Malta t0t brlgade-generaal bevorderd cn keerdemetBonapartenaarFrank-

rtjk terug.Na den 18den Brt
lmakewerdhtj
lid van den Staatsmad,bragtin Mei1800 de
reserve der artillerie over den St.Bernard en

keer Van Napoleon werd hP
** deswege uitgeslnten van dealgemeeneamnestieenvolgde;en
KoningnaarGent.GedurendedeHonderdDagen

hieldhj zjn verbljfteAken,ennadetweede
Restauratie Bchnnk Lodewj;k XV11I hem op
nietlw de waardigheid van pair en benoemde
hem t0tgeneraal-maloordergarde.Nadathj
in 1817 de onlusten te Lyon gedemptha;j
wjdde htjzich aan den landbouw.In 1826!
bj de krooning van keizerNieolaas,ginghj
alBFranbch gezantnaarPdersburg,dotshbj
zjn terugkeer begaf hj zich wedernaarde
landelgke eenzaamheid.Btjhetuitbarsten der
omwenteling van 1830 ontving hj dtn QGsten
Julj van Karel X het beveloverde eerste

verkreeq na den slag van Marengo den rang militaire divisie en aanvaardde den volgenden
van divlsiegeneraal.In den veldtogtvan 1805 dag den ongel
jken strjdtegen degywapende
voerdehj eerstbevelin Nederlandenvoerde hoofdstad. Reeds den 28sten van d1e maand

daarnazjnarmeekorpsnaarDuitschland,waar bevond hj zich doorafvalligheid dertrûepen
hj Ulm hielp veroveren.Daarnawerdh'
dnaar en gebrek aan levensmiddelen in den hagcheDalmatië gezonden!hjverdedigdehetgebied ljkBten toestand.In denavondvan *enQgsten
van Ragusametzooveelbeleidtcgen deRussen verliethj Parjsmet6000Zwitzerseneenige
enMontenegrjnenenbestuurdediegeweBtentd trpuw geblevene batal
jons, en vergezelde
1809 z00 uitstekend, dat Napoleon hem den daarna KarelX naarhetbuitenland.Hjves-

titelvan hertog van Ac.gldc toekende. In den

tigde zich te Mreenen, maar doorreisde alle

O
orlog van 1809 vereenigdehj zjne troegen
met het Italiaansche leger en voegde zlch
daags vôôr den slag bj Wagram bj de
groote armee. Na het gevecht btj Znaïm ,
waar htgdeoverhand behield,ontvinghj op

landen van Eurûpa. In 1852 zûchthj eene

het slagveld den maarschalksstaf.Voorts be-

stuurdehj a1sgouverneurgedurende18maanden metgrootbeleid de Illyrische gewesten,
totdat htjin 1811 M asslna verving a1s0pperbevelhebber in Portugal. Aanstonds ging
hj aanvallenderwjstewerk,vereenigdezich
met Soltlten noodzaakteden vjand de belegering van Badal
.oz op te breken.Daarnatrok
htj naar de Taag en hield er W ellol
gton 15
maanden bezig. Niettemin verloûr hj den
22sten Julj 1812 den beslissenden slag bj
Salamanca.Hj werd er dooreen kanonskogel
gewond en keerde terzjnerherstelling naar
Frankrjk terug.- Inden veldtogtvan 1813
voerde hj beveloverhet6dearmeekorps.In
den volkerenslay bj Leipzig werd hj den
16den October blj Möckern geslagen en gewond, maar verdedigde den 18den en 19den
devoorsteden.Na den aftogtontving hj met
Votor en Macdonaldden lastom deRjn te
verdedigen, 'tgeen echter WegenB de OVermagt der vjanden eeneonmogeljkheid was.
In den volgenden veldtogtstreed hj metinspanning van al zjne krachten, m aar leed
onder hetopperbevelvan Napoleon de nederlaag bj Laon; toen voorts de Keizer oostAaartstrok,k0n hj,gesteund doorMortier,
nlet verhinderen,datde VerbondeneMogendheden oprukten naarParjs.Na denslagtrok
Marmont met het overschot van zjn korps

naar den straatweg van Essonnejen daaralle

verzoening t0t stand to brengen tusschen de
Legitimisten en Orleanisten, en overlet
d te

Venetië den zden MaartvandatJaar.HjwaB
de laatst overgeblcven maarschalk val
z het
FranscheKeizerrjk.Zjne pMémoires(18561857,9 dlnl''zjn zeerbelangrtjk.00k heeft
hj reisbeschrjvingenenz.inhetlichtgegeven.
M arm ontel (Jean François),een uitstekend Fransth schrtjver, geborpn te Bortin
Limousin den lldenJulj 1723,waBaanvankeljk voorden handel,daarnavoordengeeBteljken Btand bestemd,maarwjddezicheerst
aan het onderwds en nam toen het beBluit
om te Pargs als schrjver op tetreden.Hj
schxeefeenige treurspelen,zooals:mDenys le
tyran (1748)'', - pAristomène'', - nC1é0pA
atre''enz.,dieevenwelgeen grooten bjval
vûnden.Meerl0fontvingenzjneopera's,doch
zj waren dien vooral verschuldigd aan de
muziek dercomponisten.W eldra ontving hjj
door dtm invloed van madame de Toz?zzldo- j
een secretariaat te Versailles en daarna de
vergunning 0Dl den:pAfercure''uitte geven,
welke hem hnogstaanzienljkeinkomsten bezorgde.Intusscllen werd datverlcfondernietBbeteekenende voorh
wendse
i
j ls reedsna 2Jaren
teruggenomen en
zelf in de Bastille geworpen.Daarna verschenen zjne keurig ge-

stileerde:rcontesmoraux (1761,2 d1n)''
,die

in nagenoeg allebeschaafdetalenwerdenover-

gezet.Voortsleverdehj:pBélisaire(1767)'',KLesIncas,ou la déstructiondePérou(1777,
2 d1n)''
,- t
le belangrjke: sMémûires d'un

père pourservirâ l'instrudion desesenfants'',
stoire de la régence du duc d'
Orléans'',
sHi

tegenstand vruchteloos waB,onderwierp hj doorhem a1shistoriograaf van Frankrjk 0pzich den 5den April aan het Voorloopig Be- gesteldj- opoétiquefrançaise(1763,3d1
'',wind,zoodat Napouon, die n0g peins4e op en rEléments de littérature (1787, 6n)
d1n)''.
eene herovering van Parjs, afstand moest Hj werd secretarisderAcadémie Française,
doen van den troon.De houd'
lngvan Mkmont verloorbj hetuitbarsten derGrooteOmwenwerd Bterk afgekeurd,maar deBo- bonsover- teling hetgrootstegedeeltevanzjnvermogen,
laaddenhem metgunstbewjzen,Btldenterug- en vestigdezichteAbbevillebjEvreux,waar
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hj den 3lstenDecember1:99 overleed.Z/ne
rOet
wreB (1786-1787)'/verscherzan in 17en
zjnemoeuvresposthumes''in 14 deelen.
M armora (Dezeevan),00k Mar#iMar-prl en bj de Oaden Propontisgeheeten,is
de kleine binnenzee, w elke door de Dardanellen (Hellespont)gemeenschap heeftmetde
Aegaesche zre en doorde Bosporus (Straat
van Constantlnûpel) met deZwârte Zee.Zj
heeft,z00 men de golven nietmederekent,
eene ovale gedaanteen bj eenelengtevan30
eene breedte van 10 geogr.mjl.Hoogstbevallig ishetlandschap ophareEaauw-hellende

oevers,en onderharetalrjkeeilandjesonder-

sGheidt zie'
h het grûotste,M arm-a OfM armora genoemd,dûor 6 steden,onderscheidene
kloosters en merkwaardige marmergroeven.
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ht
lnne holen ofmen vangtze in vallen.Jonge

marmotten kunnen gemakkcljk tam gemaakt
en op allerleiktlnst
je,afgerigtworden.
M alne (De)ofM a
'trona,dcaanzienljkste
zjriviervan de Seinejontspringtop dehnogvlaktevan Iuangresin het departementHauteMarne,vloeit door Champagne,Brie en Isle
de France,eerstnncrdwestwaartslangsChaumont,,Joinville,St.Dizier,Vitry en Cllâlons

cn daarna intalrjkçkronkelingenwestwaarts
langs Epernay, Chateau-Thierry, La Fertésotls.louarreenMeauxen Btortbj Charenton
zich uitin de Seine,nadatzj gedurendeeen
l00p van 60 geogr.mjlonderscheidenekleine
rivieren opgenomen heeft. Ztl is over een
afstand Van 49geogr.mjl van St.Dizier
af- stroomafwaartsbevaarbaar doch stroomOpwaarts slechts t0t Châlons. Zj lleeft een
sncllen stroom enmeestaleenewtldebeddingj

M armot (De),Ardomys Marmotta (zie
bggaande qguur), behoort t0t do orde der
Knaagdieren en t0t de familie der Eekhoorn- doch breekt tusschen Epernay cn Châteautjesen vertegenwoordigt dezein hethoogge- Tllierry dpor hooge,naakte rotswanden heen.
bergte van 0nB werclddeel tusschen het ge- Hare oevers leveren den vcrmaarden chamwestderboomen en dat van eeuwigesneeuw. pagne-wjn.Zjisdooronderscheidenekanalen
Dit diertjc wordtongeveer0,6 Ned.ellang, met andere rivieren vcrbonden. Het merkheeft een stompen snuit met snorron)kleine waardi
gst: van(
lezeishetMqrne-kqn-Kanaal,
korte
pooten
met
scherpe, zwarte
klaatlwen en 0nbehaarde zolon,
een digtbehaardenjkortenstaart
ooren ,

en een lançharigen pels,d1e op
den rug donkcr
bruin en ontler
den buik lichtroodachtig geel
is.Het graaftin

de nabjheid der

dat eene lengte

heeft van 421/;
geogr.mjl.Het
loopt van Vitry
oûstwaarts over
Bar-le-lluc,ver-

scllrtjdt ofdcûrsnjtltvoorts de

Ornaill,deMaasj
de Moezel, de
Mct
lrthe,deSaar
0nI.)
stroomt
langs
Toul,
Nancy,Saarburg
en Pfalzburg en

gletsc,hers, aan
vereenigtzic,
hbj
Dc m arnlot.
door de z0n beStraatsburg md
schenen hellindeRjn.Hettelt
gengrûoteholen,
180 Bluizen, onw aar geheele marm pttenfamiliën,we1eenB20 derscheidene tunnelsen bruggen,alsm edetalsterk,denwinterslaaphouden.Dezeholenheb- rjkewaterleidingenenwaterkomment0tladen
benslechtséén ingang,gladdewandenenzjn en lossen.
voorzien van m:sen f
iln gras.In den zomer Het departement M arne, een der grootste

heeft iedermarmotzjn afzonderljk hol,dat van Frankrjk en zich uitstrekkend overhet
veelkleineris.Zj verwjderenzichnooitver middenste gedeelte der Champagnej telt op
van die sthuilplaatsen, bakeren zich in de ruim 1481/: D geogr.mjl 386000 inwoners
zon,spelen onderling,voedenzich metAlpen- (1872).Hetisin 5arrondissementenverdeeld
kruiden en zjn bjzonderwaakzaam.Bj na- en wordt besproeid door de Marne en door
derend onraad doet een wachte een Bthel hetmeerendeelharerzjrivieren,alsmededoor
gepiep hooren,en allen verdwjnen metver- de Aisne, de Suippe, de Vesle en de Aube.
wonderljken spoed.In denherfstzjnzjzeer De bodem bestaat er voor twee dertle-deelen
vet. Dan brengen zj het winterverbljf in uitééntonnige kalk- en krjtvelden,en eerst
orde,doch verzamelen ergeen voorraad.Zj bj Epernay ontwaart men een vrnchtbaar
stoppen den ingang digtmethooi,rollen zich landBchap. Voorts heeft men er uitgebreide
ineen tnt een bol en vallen in den winter- waterplassen,wouden en moeraBsen.De landsl
Q
aaaau
pw,wa
mo
agre
bl
j
jkalleligchaamsverrigtingenz00 bouwer oogst er rogge,suikerwortels,kool,

worden voortrezet. In het
voorjaar ontwaken zj in een ultgemergelden
toestand,verlaten hunne holen en paren.Het
wjfjewerptslechtseenmaal'sJaars4t0t6Jongen,die totin den nazomerinheth0lbljven.
HetvleeBchvanJonge,vettemarmotten isuit-

hennep,vlaB,oliezaadenooft,doch00kQlne
groenten, zooals aspergies en meloenen. De
voornaamste rjkdom des lands evenwelis
gelegen in de wjngaarden, die vooral bj

Epernay en Rheims de edelBte druiven leve-

ren.De wjnbergen beBlaan er eene opper-

muntend van smaak. Men gmaft xe op uit vlakte van ruim 6 D geogr.mjlen geven
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gemiddeld Jurljks een half millioen hedoliters wjn.Voorts heeft men er veel vee,
vooralgchapen,en velen houden erzichbezig
metdebjenteelt.Onderde mineralebronnen
zjn die Van Sermaize aan de Saulx het

een ruiteratandbeeld van Ria ard Zdesff
zl
elAcrf
en van koningin V'
ietoria, benevens onder-

scheideneborstbeelden.Hj overleed teParjs
den 4den Januarj 1868.
M arodeurs noemtmen soldaten,die bj

meeBt vermu rd. 00k wordt er veel laken, het'voortrukken dertroepen wegensvermoeidkasimir, ianel en linnen geweven, en men heidachterbljven enalsdanbj hunrondzwervervaardigter olie,waskaarsen,papier,vlas, ven de iN ezetenen lastig vallen.Men meent
messen, azjn,brandewjn en aardewerk.De datde naam afkomstigisvangeneraalM erode,
handelin die voorwerpen wordterdoorspûor- wi
ens troepen in den Dertigjariyen 00r10g
en waterwegen nietweinig bevorderd.
wegens gebrek aan orde en tucht ln kwaden
Het departement A'
x fe M arne bestaat uit reuk stonden,zoodat later alle soldaten, die
hetzuidoosteljk gedeeltevan Champagneen op eigen gezag op roofen plundering uitgineen klein gedeelte van Bourgondië.Hettelt gen, marodeurs werden geheeten. Volgens
op bjna 113 D geogr.mjlruim 1/4demillioen anderen is dat woord eene verlenging van

inwoners(1872),isverdeeld in 3 arrondisse- maraud (drygniet).
menten en heeft Chaumont t0t hoofdstad.In
M arokun ofeorduaan i8 eene soortvan
het zuiden ligterde hoogvlaktevan Langres, leder,dievooralinTurkjeenMarokkobereid

de waterscheiding tusschen het stroomgebied wordt van de huiden van geiten en bokken.

van de Seipeen deRjnaan deeeneen dat Hetheeft eene fraaje roode kleuren wordt
van de Rhone aan de andere zjde,terwjl veel gebruikt t0t het inbinden van boeken.
er de Aube,de Marne en de Maas,benevens Zie voorts onder Leder.
onderscheidene zjrivieren derSaôneontsprin- M arokko ofhetsultanaatM @gltrib-el-Aksa,
gen. De oppervlakte des lands levert eene door de inwoners doorgaans El-Gharb ge-

groote verscheidenheid van fraaje dalen, naamd,vormthetnoordwesteljk gedeeltevan
vruchtbarevlakten,sierljkewjnbergen,groene Afrika en ligt tusschen 27 en 36O N.B.en 6
weiden, boschrjke heuvels en naakte rots- en 17O 0.L. van Ferro.Het grenst in het

gevaarten. Het klimaat is er gematigd, noorden aan de Middellandsche Zee en aan
schoon onweders, nachtvorsten en over- de straat van Gibraltarj in hetwesten aan
stroomingen der Marne er dikwjls groote den Atlantischen Oceaan, in het zuiden aan
schade veroorzaken. De kalkachtige grond is de Ssakiet-el-Hamra, eene zjrivier van de
er veelal met eene vruchtbare aardlaag be- W adi-Draa, en in het Oosten aan Algérië.
dekt, die ecn qvervloed van graan,druiven Het heefteeneoppervlaktevan12210 L geogr.

en peulvruchten voortbrengt.De veefokkerj
en de bjenteelt zjn er van veelbelang,en
men vindt er uitgestrekte wouden.Hetrjk
derdelfstoFenbevaterjzerenuitmuntenden

bouw- en molensteen1 en t0t de minerale
bronnenbehoorterBourbonne-les-Bains.vooral
vervaardigt men er veelm etalen voorwerpen,
inzonderheid messen.Daarenboven maaktm en
erhandschoenen,wollen goederen,lederenz.
Deze voortbrengselen vormen er m et graan,

wi
ln brandewjn,was,honig, hout en vee
de voornyamstehandelsartikelen.
M arnlx,zie àldegonde.
M arno (Ernst),een verdiensteljk onderzoekervan hetAfrikaanschebinnenland,werd
geboren te W eenen den l3den Januarj 1844,
reisde in 1866 naar Abessinië,in 1869 naar
Chartoem en bereikte hetn0g doorgeen rei187
0anra
rziger bezochte iTa
lldasi, in
van
Ch
ta
or
emDan
aealr
Boeroem , en
1872

mjl,doch op 5280 L geogr.mj1wonenv01keren, die slechts in naam aan Marokko on-

derworpen of tjdeltik daaraan schatgligtig

zjn,zooalsSidi-Hesjam en W adi-Noen ln het
zuidwesten en W adi-Draa in het zuiden.Het
in het zuidoosten gelegene Toeatisdaaronder
niet begrepen, ofschoon het in den laatsten

tjd schatting aan Marokko betaalde.Daarenboven hebben sommige stammen in hetmidden des landy hunne Onafhankeljkheid be-

houden.Allen intusschen erkennen den Groot-

Sherifin Usan alshungeesteljk Opperhoofd.
De Atlas, wiens toppen zitsh hier t0t ruim
3000 Ned. el verheFen, doo1'loopt het land
van het zuidwesten naar hetnoordoosten en
zendt uitloopers naar de kust, waar kM .
p

Spartel als het noordweBteljkst punt van
Afrika verrjst. Die bergketen scheidt het
noordeltike,meestalmildbesproeideensrrueht-

bare land (3580 D geogr.mjl)van deMaLadi,bezocht Moendo en Makzaka,erkeerde terwjl hetyebergte zelfmetzjnehoogvl
ak-

Gondokoro.In 1874 begafhj naarGordonte rokkaansche Sahara (7400 (
n geogr.mjl),
van hier naar Chartoem terug.In 1876 kwam

ten eene rulmte inneemtvan 1230 D geogr.

hj weder in Europa.Hj leverde over die mjl.Al die deelen zjn t0tnu t0en0g weitogten onderscheideneopstellenin tjdschriften nig, sommige streken daarvan in het gelleel
en schreef: oReisen im Gebiete des W eiszen niet,bekend.Detalrjkerivieren,dievanden
und Blauen Nils(1874)'.
Atlas afdalen? zjn meestalvan geringe beM arochetti(Car10,baron),eenuitstekend teekenis en nletbevaarbaar.De belangrjkste
beeldhouwer, geboren te Turjn in 1805, zjn de Maloeiah (Moelvia), 65 geogr.mj1
vormdezich aan hetlycée-NapoléonteParjs, lang en zich uitstortend in de Middellandsche
ging vervolgens naarRome en keerde in 1827

Zee, en de Seboe, de Oem-er-Rebia. en de

naarFrankrjk terug.Van hem zjn 0.a.het Tensift(90 geogr.mjllang),welkenaarden
graf van Bellini op Père la Chaise en het Atlantischen Oceaan vloejen.Derivieren der
hoofdaltaar in de Madelaine-Kerk. In 1848 zuideljke helling spoeden zich naarbreede,

verstigde hj zich te Londen en beitelde er maar veelal drûoge rivierbeddingen in de
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woestjn,bjv.naar de W adi-Messaoera,de ledige plaatsen. Men heeft er onderscheidene
W adi-sis, de W adi Draa en de W adi-Noen, fraaje moskeeën.Het prachtige paleis van
en vormen oasen. Omtrent het klimaat, de den Sultan,buiten de stad gelegen,isomgevoortbrengselen en de bevolking raadplege ven door een muur ter lengte van 11/!uur
men het artikel Berberl
je. De ontwikkeling gaans. Handel en verkeer en lederberelding
van hetvolk staatertegeljk metlandbouw zjn er n0g altjd van veelbelang.De lucht
en njverheid op zeerlagen trap.Demeeste is er zuiver, de stad behoorljk van water
besehaving vindt men er bj de Mooren,en voorzien, maar vuil, en de straten zjn er
behalve deIsraëlietenen Christenenzjnallen naauw en krom.V0Orljdersaan uitslagziekeraanhangersvan deMbbammedaanschegods- ten bestaat er eene afzonderljke voorstad.
dienst.Landbouw enveeteeltzjn erdevoor- Voorts vermelden wj de stad Mogadormet
naamste bronnen van bestaan. 00k maakt 20000 inwonersen in 17600? lastvansul
tan
men er roode mutsen, zjden stoFen en ;jn Sidi-M oltammed gesticht;zj lsaan den zoom
leder (marokjn).Dehandel,gedeelteljk ka- eener kleinezandwoestjnverrezen,bezitvrj
ravaanhandelmetdebinnenlandenvanAfrika, sterke vestingwerken en heeft daarenboven
gedeelteljk zeehandelmetEuropa en gedeel- eene niet zeer diepe, maar veilige haven,
teljk handel op deLevantdoormiddelvan doo1*een eiland gevormd.De Oudste stad des
pelgrim s die M ekka bezoeken, bevindt zich rjks, Taroedant genaamd,telt22000inwogrootendeels in handen van dcn Sultan.Over ners en isvermaard werenshare verwerjen,
zee halen de Engelschen er w0l, huiden, lopjerjen en salpeterfabrleken.
graan, was, runderen, schapen, leder en
D e geschiedenis van M arokko is t0t aan
struisvederen. De naar M ekka trekkende ka- heteinde der 15de eeuw op hetnaauw stverravaan voorziet zich van indigo,cochenille, bonden met die van geheelBerberi;e(ziealleder, laken en struisvederen en brengtIn- daar). Omstreeks dien tjd werden de Merinidische en Perzischezjden stoffen,reukwerk den verdreven door de Sandieten,en op deze
enz. terug. Uit het zuiden halen de karava- volgden in het begin der 16deeeuw deSherifs
nen goud2 struisvederen en slaven. - De van Tailelt,onderwelkehetrjk bloeideen
staatsregellng is er geheel en alvan despo- zich in het zuiden t0t aan Guinea uitbreidde.
tieken aard. De titel van den heerschagpj- Onder hen werden 0ok de Portugézen van
voerende,doordeEuropeanendoorgaanskelzer de Afrikaansche kust verdreven en leed koen door de Mooren sultan geheeten,isEmir- ning k
%ebastiaan de nederlaag. Na den dood

oel-Moemenîn (Vorst derGeloovigen)en Kha- van Akmed,de magtilste derSherifs(1603),
lifet-Allah-i-chalkihi (Stedehouder Gods op kwam hetrjk doorblnnenlandscheverdeeldaarde). De geheele Staat is verdeeld in 2 heid meer en meer in verval, zoodat het
door den Atlas gescheidene helften.De noor- M'
alei-k
%lterift een nakomeling van Ali en
deljke helft, het Mauritania Tingitana der Fatimi gemakkeljk viel, de dynastie der
Ouden, omvat de rjken Fez en Marokko in eerste Sherifs in het midden der 17de eeuw
engeren zin m et de provincie Soes,- en de tevernieti
yen en die dertweede Sherif's,00k
zuidoosteljke helft, het Gaetulia der Ouden, die der A lIden genaamd,testichten.Demeeqt
deprovinciën TafleltenDraa.Derjken Fez vermaarde heerscher uitdat H uis wasM %ïeten Marokko zjn verdeeldin provinciën (ama- Jdzztzy!, die Tanger en El-Arisj aan de Spanlate), die dool'paqja'
s en kaid'
s geregeerd jaarden Ontrukte, maar binnen 'slands als
worden.De schatkistis erheteigendom van een woedende tyran regeerde.Ilj had achden Sultan,die een staand leger onderhoudt
van 15- t0t 20000 m an, hetw elk door het
oproepen van den landstorm t0t80-of100000
m an vermeerderd kan w orden.Te vorenbezat

tervolgens omstreeks8000 vrouwen,die hem
825 zonen en 342 dochters schonken.Onder

zjne opvolgersheerschten onophoudeljk bur-

geroorlogen, welke het land uitmergelden,

Marokko een groot aantalroofschelen,doch t0taan de regéring vanM ulei-sidi-M olsammed
nadatdeze door de zorg der Europe'sche Mo- (1757- 1789), die zieh onderscheidde door
gendheden verdwenen zjn,heef
t deMarok- zachtmoedigheid en door zjne pogingen om
kaansche vloot niet veel te beteekenen.De

ingang te verschaffen aan de Eurppésche be-

belangrgkste steden des rgkszjn Fez (80000
inwcnexs),Mikenes(50000inwoners),Tetoean,
Tanger, Teza, El-Arisj, Saleh, Lxor,Usan
en Rabat in het rgk van Fez.Inheteigenljk

schaving. Na, zjn dood hief de voormalige

barbaarschheid wederhet hoofd omhoog,totdat zich onder sultan M wlei-k
%oliman (1794-

1822) een betere toestand ontwikkelàe.Op
Marokkovindtmen destadMarokko(Maraksj hem volgdeM ltlei-Abderraltman (1822- 1859),
of Marakeqj), de hoofdstad des rjks en de die den opstand der bergvolkendempteeneen

residentie van den Sultany Op eene uitge- voorstander was van den vrede. Niettemin
strekte hoogvlaltte tusschen den Atlas en de verkeerde het rjk onder zjn bestuur in groot
rivierTensift.Zj werdin 1072,vermoedeljk oorlogsgevaar Tvegens de verûvering van A1op de plaatsvan hetoude Bocanum Hem erum gérië door de Franschen en d00r den invloed
gesticht, telde in de 12de eeuw 700000 in- vanAbd-el-Kadee.Laatstgenoemdenam dewjk
woners, maar is thans z0o sterk vervallent op Marokkaansch gebied en vond er zooveel
anvang maakte
datmen er naauweltiks 50000 inwonersaan- aanhang, dat de Sultan een a'
treft.De muren, 10 Ned.elhoog en van tal- met vjandeljkheden tegen Frankrjk.Toen
rjke wachttorens voorzien?hebben in hun bombardeerde eene Fransthevloot,onder het
cirkelvormigen lo0p eene lengte van 2 geogr. bevel van den prins de Jbilrï/!e, in 1844
mjl,maar daarbinnen vindtmen thansvele Tanger en Afogador, en een leger te lande,
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cn46'aanvoeringvandenmaarschalk Wswelvt
l, voor zich zelven wildebehonden,en deplunoverschreed de grenzen van Marokkoen bragt dering van een Fransch schip, op de kust
aan het Marokkaanscke leger onderhetbevel van Marokko gestrand,gafaanleiding,datde

van des Sultans zopnbj derivierIsly eene schout-bj-nachtD'
ubourdouden 25etenNovemvolkcmene nederlaag tot,,zoodathctgelleele ber 1851 zich met een aanzienljk eskader
Marokkasnschç leger in de handen van den vôôr de stad Saleh vertoonde en deze den

overwinnaar viel. De daarûp vûlgende Yredc volgellden dag hevig beschoot. Daarna ste-

van Tanger (10 September 1844)verklaard: vende hj naarTanger,om erdeeischen van

Abd-el-Kader buitcn'de wet en lietde Oude den Franschen gevolmagtigde met kracht te
grenzen tusschen AlgériB enMarokkobestaan. ondersteunen,endeonaangenaamhedenwerden
W eldra bleek hetechter,dat de Sultan geen op den 23sten Maal't 1852 uit den weg geinvloed genoeg bezat Om de begalingen van rttimd.In 1857 bestemde Sultan Abderraltman
het verdrag te handhaven,ja,hd had rcden zjn zoon Didi-u
Holtammed t0t zjn opvolger,
om Abd,el-Eader,die zelfSultanvanMarokko en deze,denGdenSeptember1859dentroonbewilde ztjn, en zjne dweepzieke onderdanen klimmende,wistzichaldaarmetkrachttehand-

mcer tevreezen dan Frankrgk.Abd-el-Kader haven.Inmiddelshadden de Spanjaarden weBtond in Octobcr 1845 weêr ten strjde ge- gensvelerleiOngoregtighcden te vergeefs vûlreed en ontleende zjne hulpmiddclen aan doening cn schadeloosstelling gevraagd en
Marokko.Daarenboven was de Sultan in 0n- verltlaarden den Pzsten october 1859 den 0nraangenaamheden gewikkeld met Skandinavië log.HetSpaansche legeronderlletbevelvan

en Spanje,dieechterdoortusscllenkomstvan 0'Donnellmaakteeen aanvang metdevjanEngeland wcrden uitdcn weg gert
limd.Voorts deljkheden Op Afrikaanschen bodem en bekeerde den 6den Aprilde consulnaar Tanger haalde in 1860 bt
j Tetuan twee bloedige
terug,nadatreeds dcn 18den Mei de grcnzen
tusschen Marokl
to en Algérië waren vastgesteld, Daar echter de Sultan onder velerlei
voorwendselen de uitvoering van het verdrag
vertraagde, verschenen wederom 3 Fransche
oorlogschepcn vôôr Tanger,en erkwam een
einde aan de draling. Inmiddels drong Abd-

overwinningen. Nu smeekten de Marokkanen

om e0n wapenstilstand en deze Yvcrd den
z6sten April achtervolgd door den vrede.De

Sultan moest aan Spanje eene aanzienljke
o
orlogsbelasting betalen en daarenbgven eeny
strook lands afstaan.Tn 1873 overleed k%ld%M ohammed en werd Opgevolgd doorzjnzoon
el-Kadermetzjne aanhangersinMarokkoen M ulei-Hassan,diein 1876doorcenluistcrrjk
riep de ingezetenen Op tot (Aen hciligen oor- gezantschap vriendschappeljke betrekkingen
1og,zoodat de Franschcn nogmaalsmetover- met de Europésche Mogendheden zocht aan
schrjding de grenzen des lands bedreig- te knoopen.
den.De Stlltan zagzich derhalvcgenoodzaakt, M aronieten is de naam van eene Chriseen aanzienljk leger tegen Abd-el-Kader te teljkesectein SJ'r1e,ontstaan dûordenstrjd
doen oyrukken en den stadhouder,diehem der Monotlteleten (zie aldaar).Toen nameljk
begunstlgde,afte zetten.Niettemin kwamen laatstgemelden sedcrtdetroonsbeklimmingvan
in 1846 de grensbew oners in opstand,schaar- Anastasius 11 algemeen verworpen werden,
den zich aan de zgde v@n den Emiren ge- vestigden zich de overgebleven aanhanger:

droegen zich vjandeljk tegen de Franschen, dier sede op den Libanon,bj hetklooster
terwjldeSultan nietbj magte wasom zich van den heiligen Maro of M ârôn, een abt,
te doen gehoorzamen. Abd-el-Kader trok nu diein de6deeeuw leefde.Zjkozendenmononverholen tegen den Sultan 0p.Htj werd nik JoltannesMarot0topperhoofd,gavenhem
echter van Oedsia, dat hj aantastte, dtlo1
' den titelvan patriarch van Antiochië en wiseen dapperen kadi teruggeslagen;m aal'toen ten a1s een strjdbaar volk zelfs te midden
de Marokkaansche troepen onder bevelvan
prins M ulei-soly an derwaartsrukten,om de

stad teontzetten,weigerdenzj om tegenden
Emir te strjden.Toen zochtde Sultan hulp
bj Frankrjk.In 1847schaarden zich de11001
-deljke en oosteljke gewesten aan de zjde

der M ohamm edanen hunne staatkundige en

kerkeljke onafhankeljkheid te bewaren.Zj
vormen in het noordeljk gedeelte van den

Libanon, in de provinciën Kesrowan en B0-

cherre,eene digte bevolkiny en zjn o0k in

de Gemengde Districten en ln de steden aan
van A bd-ebK ader.Zelfs leden de troepen van de kustin grooten getaleverspreid.Men schat
den Sultan in dien zomer t0ttweemaalt0e het geheele aantal Maronieten op 120- t0t
de nederlaag,waarna Abd-el-Kader Teza ver- 130000.Zj zjn in Arabieren veranderde S/overde en de Fransche provincie Oran be- riërs, en de Syrische taal vindtmen er ult-

dreigde.Nu beslootFrankrjk metkrac'
htte slllitend in de kerkeljke eeredienst.Voorts
handelen, en de forttlin verlietvoor goed de onderscheiden zj zich door bezadigdheid en
zjde van Abd-el-Kader (zie aldaar). Na de werkzaamheid;t0tdebelangrtlkstevoortbrenggevangenneming van dezen gennot Marokko selen behoorterruwe zjde.Te voren voerde
eene kortstondire lmst,wantreeds in 1849 de adelonderhen heerschappj!doeh deze is
was het weder ln onaangenaamheden gewik- sedert 1858 door de zamenwerklng dergeeste-

keld met Frankr/k, doch bj hetverschj- ljken en volksleiders bezweken. Nadat de
nen van een Fransch oorlogsfregatkw am de M aronieten m eermalen - hetlaatstin 1860vrede op nieuw tot stand.In 1850 heerschte bloedige verliezen geleden hadden in eene
in Marokko hongersnood wegensaanhoudende worsteling tegen de naburige Droezen,zjn
droogte, - er ontstond een oproer, omdat zj i
nçeltjfd in het Christelt
'k pasaliek van

4e Sultn den handql in huiden uitsluitend den Llbanon (1861).

MIRONIETEN- MAROT.
lloeB,elde Maronieten zich in 1182 en v(!rvolgens in 1445 aan den Pauste Ronîeonderwierpen, in 1736 de bosluiten van hetconcilie te Traent
anc aannam
Heion
ligee1
n1 zeergrode gehechtheid
den
Stoelj alsmede
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25-tût 30000 zielen, hetwelk thans door het
wûeden vau besmetteltjke ziekten t0t 4000

is versmolten.Zj leven in een half-beBchaaf-

den toestand en Z(
@J
@1 verdeeld in 3 grpepen,
nameljk de Awko-Negers, de Samaraccaonvoorwaardeljkegehoorzaamheidaan hunne Negers en de Pekoe-Negera. Iedere gr00P
priestersbetoonden,halldhaven zj tochhunne wordt besttlurd door een opperhoofd ofgraneigene Kerk-orde en gebruiken, welke niet p3cg'
l.Sedertlangonderhûuden zjgemeenschap
g
beduld worden in de R.Katholieke Kerk. Zj metdekolonistencnleseerenhout,datinvlotten
ehotlden de Oostersclle tjdrekening (den langsderiviervervoerdwordt.DeM aronsspreouden sttil),nemendezelftlevastendagen waar kencellafsclllweljkNeger.Engelscll,zjnweder
als de R.Katholieke KerkinEuropaenvieren t0thetHeidendom vervallenenlatenzichvooral
00k op dezelfde wjze hetavondmaal,maar beheerschen doorhunne waarzeggers.W eleer

hebben eenire afzonderljke, te Rome niet onderhielden zj 0ok betrekking metdewegerkende heillçen, onder welke zich hun pa-

geloopen slaven uitFransch Guyana?die zich
naar hun cersten aanvoerder Aozt'
s noemden. O0k aan de speurhonden die men op
den grooten St.Bernard en iu dePenninische
Alpen afrigtte t:t hetopsporen van Onderde
het klooster Kanôbin Op den Libanon engeeft sneeuw bedolven reizigersjgafmcn tc voren
telkcns na 10Jaaraan den Pauseen verslag deu naam van marons.
van den toestand der MaronietischeKerk. l1g
M aros (De)?eene ivicrin Siebenbiirlen,
staat aan hethoofd van talrgkebisschoppen Ontspringtnabk degrr
enzen van Moldavie in
en geesteljken,welkein7gradononderschei- het dal Vaslab en rirt haren 10Op,na het
den zjn. Tot de opleiding van geesteltjlten pnemcn van eenige rlvicrtjes, naar Hongabestaat sedert 1584 cen Maronietisch semi- o
rtje,sclleidter Arad en Csanad vanhd Ba-

troon Mâr V'
crdpbevindt.Hunnewereldljke
geesteljken mogen in hd huweljk treden.
Hun opperhûofd noomt zich oûk thans nog
patriarch van Antiochië,maar hj wllontin

narium te Rome,terwjldePatriarch 0ok te uaat cn stortna een loop van 64geogr.mjl
Ain MTarkah in Kcsrowan t:tdat einde eene btjSzegedin zich uitindeTheisz.Zj wordt
schoolheeftdoenA'errtjzen.Tocllztjn dergke btjKarlsburg bpvaarbaarenisvoordenhanMaronietische kooplieden te Beiroetbeteront- dcl van groot belang,daar de landwegen er
wikkeld dan de gcestelglten.
veel te wenschen Overlaten. Vooral worden
M arons, in het Eugelsch M aroons) of groote hoeveelheden llout t'
,lz zout, langsde
Maronnegers isdenaam van weggdonpen Ne. M aros vervoerd.Aan hare oavers vindt m:n
gerslaven uit de Europésche koloniën Op de hier en daar
goudwasschertjcn. Onder de
W est-Tndische cilanden en i1
a Guyana.Zj plaatsen, aan dezo rivier gelegen,is Marosvereenigden zicll,inden tjdtoen deslaverntj Yasârhely met 12000 inwoners,een otld kaser n0g niet was afgeschaft,in schier oltoe- teel een h0fvan appélenz.de voornaamste.

gankeljke wolld-en bergstrekenen vormden F AIarot tclémentl, een verdiensteljk
e1.met hulne nakomelingen onafhankeljke ransch dichtel,geboren te Cahors in 1495j

stammen. Op Jamaïca, waal'hun aantal itz werd eerst page el
z gulzsteling van Mqryade dagen,tocn het in handen dez'Engelschen gdfâ,
l vae
n Tz
ubî:(,11daarna kamerdienaarvan
viel (1665), omstreoks 1500 bedroeg, doch z?vans 1,wiens toegenegenheid htiverwierf
later aanmerkeljk vermeerderde,voerden zj door zjn gedicht:,,Le templo dcCupidon.''
geruimen tjd een bloedigen guerilla-oorlog Hj vergezeldehem in denoorlogen werd bj
tegen de Blanken,totdatzIJdoûreen verdrag Pavia met ztjn Vorst gevangen genomen.In-

in 1138vergiFenis,vrjheid(
3ngrondbezitvtl1'
kregen.In 1795 vernieuwden zj devgandeltikheden en werdendeswegegedeelteljknaar
Siërra-Leone overgebragt. De meesten echter
behiclden hunne onafhankeljltheid en vermengden zieh na de opheffng der slavernj

tusschenmogthjgedurendedegevangensehap
van Frans 1 te Madrid naar Paxi'
ls terugkeeren.Zjn dichterljk talenten zjneongeveinsdheid bezorgden hem de gunst van vele
hofdames.Hj stond in betrekking met Dlana
pazlPoitiers,en deze joeg later uitwrevel
'
met de overige Negers op dat eiland. - In de geesteljkheid tegen hem in het harnas.
Nederlandsch Guyana ofde kolonie Suriname Op aandringen van den inquisiteur Jean .& vnoemt men de Marons,die aan den bovenloop

cActrd w erd M arot in de gevangenisgew or-

derMaronijevestigdzi
jn,ookBoscl
tnegers.Z!J pen, doch ook daar bleef zjne vroljkheid
Ontstonden ln hetJaar 1663,toen uitBrazilie
m bj.Hj schreefonderdentitel:pL'enfer''
verdreven en naar Suriname uitgepekene Is- he
e
e
n
treFeljk allegorisch hekeldichttegen
raëlieten een grootaantalNegersmedebragten ztjnevoboers
chuldigers en bewerkte tevens den
die weldra de vlugt namen naar het wotld,
oman van de Rûns,die in 1527 in het licht
er dorpen bouwden,andere weggeloopen sla-j re
rscheen.Nadat h'
IjdoortusschenkomstdeB
ven opnamen en weldra z00 magtig werden, v
Konings de vrt
jheid herkregen had (1526),
dat zj de Kolonie gedtlrig met angst en begafhj zich naarhetH0fderKoninginvan
schrik vervulden.Na vele bloedige geveeten, Navarra en zjnepoëziekreegernstigerkleur.

waarbj de slaven in menigte t0tdeBosch- neberjming derPsalmenhaaldehem echter
negers overliepen, zag de Nederlandsehe re- Ee
nogmaals den haatdergeesteljkheid op den
géring zich in 1760 genoodzaakt een verdrag ha
ls.Hj nam derhalve dewjk naarGenève,
methentesluiten en hunnconafhankeljkheid waar hj de zjde koos van Calvqnen met
te erkennen.In die dagen bedroeg hun aantal Beza de vertaling der Psalmen voortzette
.
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MAROT- MARRAST.

W egenszjn ergerljken wandelwerdhjwel- ofLa Madalena,werd den zlstenJulj 1595
dra uit Genève gebannen, vertoefde eenigen door M endana ontdekt, en deze gafaan die
tjd aan hetH0fte Ferrara en omhelsdetoen groep, ter eere van den Onderkoning van
wederde R.Katholieke godsdienst,om naar Peru den naam van Tslas de Marquesas de
Frankrjk te kunnen terugkeeren.Toen hj Mendoça.Van de meer noordeljk gelegene
evenwelhiermetwantrouwenbejegendwerd, eilanden ontdekte Cook in 1774 het H00dging hj weder naax Italië en overleed te Ei
land (Fatuhuku) en Ingraham in 1791 de
Turjn in Seytember 1544.Zjn dichttrantis W ashington-groep. Deze laatste bestaat uit 6
l0s en bevalllg en de50 doorhem berjmde eilanden,nameljkNukahiva(7,81 geogr.mjl),
Psalmen vonden algemeenen bjval.00k heeft Uahuka (1,98 EJgeogr.mjl),Uapoa (0,8 D
hj het voorbeeld geleverd van een stjl,die gsogr.mjl),Motuïti(Hergest-eiland),Eiao en
wegenszjneeigenaardigelosheid en bevallig- Hatutu,vanwelkedelaatste3onbewoondzjn.
heid met den naam van style wzlgofïgl: be- T0tdezuidoosteljkegroep,deeigenljkeMarstempeld is.Zjnç werken werden o.a.door quesas.eilanden,behooren HivaoaofLaDomiLenglet-Dufrenoy ('sGravenhage,1731,4 dln) nica(7,3ID geogr.mjl),TahuataofStaCristina
en het laatst door Gufrey (1876,5 dln)in (1 L geogr. mjl),Montane of San Pedro
hetlichtgejeven.
(onbewoond) en Fatuhiva of La Madalena
M aroto (D0nRafaël),naZwmala-Ccrrdpl, (1,4 D geogr.mjl).Degeheelearchipeltelt
hetmerkwaardigstCarlistisch legerhoofdinden op 22% D geogr.mjlomstreeks10000invoorlaatsten Spaanschen burgeroorlog,Tverd
geboren te Conca in Murcia,trad in 1808 in
Spaansche krjgsdienst en zag zich in 1815
bevorderd t0t kolonel. Als bezitter van een

woners, Hoewel deze eilanden van vulcani-

aanzienljk vermogen reisde hj in Amerika,
Engeland en Frankrjk,en beweesalskrjgsman in Zuid-Amerika,waar hj vriendschap
sloot metEmartêro,belangrjke diensten.In
1833,toen hj kommandantwasvan Guipuzcoa, volgdehj den uitSpanle verwezen don
Carlo' naar Portugal.Hj woonde onderZ%-JIl-OJ,
rr:#l, de belegering van Bilbao bj
en verkreeg na diens dood (1835)hetbevel
in Bi
scaye. Den llden September 1835 behu lde hp bj Arrigoriaeeneschitterendeover-

zich gewoonljkhoogerotsgevaarten,diehunne

schen oorsprong zjn, heeft men er geene

vuursptlwende bergen en 00k geene aardbevingen.In het midden dier eilanden verheFen
takken uitzenden naar de kust. Tusschen
deze liggen vruchtbare dalen,om w ier bezit
de inboorlingen weleer bloedige oorlogenheb-

ben gevoerd.Deinboorlingen geljken op die
van Tahiti; zj zjn schoon van ligchaamsbouw ,maar onbekend metde Europe'schebe-

grippen van zedeljkheid,zoodatnergenster
werald grooter ongebondenheid heerscht. Den 17den Mei 1842 is deze archipelin bezit

genomen doorFrankrjk,dateropNukahiva

winning op Espartlro,berende Bilbao,waar (te Port-Anna-Maria) eene bezetting heeft.
laatstgenoemde zich ophield,doch viel daarna Men was van plan om ereene strafkolonie
in ongenade bj d0n Carlos.Hj woondenu te stichteny doch slechts één veroordeelde
ambteloos te Tolosa t0t in het midden van werd derwaartsgebragt.In 1860 lietmendat
1836 en vertrok toen naar Bayonne,om m et voornem en varen,doch later heeftmenweder
de Fransche regéring over eene interventie te besloten er eene volkplantingte doen verrj-

onderhandelen. In 1837 ging hj a1sCarlis- zen.In beschaving en njverheidbemerktmen
tisch bevelhebber naarCatalonië,doch keerde erwei
niç vooruitganq.Dezeeilanden vormen
kort daarna terug naar Frankrjk,totdathj met Tahltien de Soclëtcits-eilanden de pEtana de nederlaag der Carlisten bj Penacerrada blissementsfrançais del'Océanie''.Hetklimaat
(Julj 1838)doord0n Carlost0tchefvanden is er warm en vochtig,doch zelfs voorEurogeneralen staf en kort daarna t0t opperbevel- pcanen zeergezond.
hebber benoemd werd. Hj bevorderde met M arrast (Armand),een beroemd Fransch
kracht de verbetering van het leger, doch dagbladschrjver, tevens bekend door zjne
eerlang kwam eene zamenzwering der Apos- deelneming aan de Februartj-omwenteling in
toliyche partj tegen hem aan den dag.Hj 1848 en geboren teSt.Gaudensden5denJunj
verklaarde den lodenFebruarj 1839aan d0n 1808,gafreedsvroegbljkenvangrootegaven
Camlos,dathj 20 dierintriguanten z0ulaten en was op zjn 17dejaar directeur van het
doodsls
hieten en volvoerde weldra dat voor- gymnasium te Orthez.Op eeneaansporingvan
nemen. Die gestrengheid gaf aanleiding t0t generaalLamarquebegat'hjzich indelaatste
eene nieuwe zamenspanning tegen hem ,zoo- dagen der Restauratienaar Parjs, waarhj
dathj deonderhandelingenmetdeChristino's eenige vlugschriften uitgaf, waarin hj voor
begunstigde,welke den 3lsten Augustus1839 Lal
romlyuore partj koos tegen Consin, de
eindigden met hetVerdrag van Bergara.Hj voorstander der eclectische wjsbegeerte.Bj
begafzich voorts eerstnaar Bilbao,toen naar het uitbarsten derJulj-omwenteling in 1830
Madrid, werd er lid van het hoog militair was hj werkzaam aan den rcourrier frangeregtshof, doch verhuisde later naar Chili çais/'. In 1831 werd hj hoofdredacteur der
en overleed in hetbegin v>n 1827.
XTribune'',het orgaan derReyublikeinen en
M arquesas- ofM arklezen-eilanden , verwierfw eldra grooten 1ofen lnvloed op het
ook w e1 M endana's H rcFzs'pel genaam d,eene gebied derJournal
istiek.In 1834 werd hj in
eilandengroep in het oosteljk gedeelte van de gevangenis van Ste Pélagie gew orpen,
den Grooten Oceaan, ligt tusschrn 7050'en maarontsnapte naarLonden,waarhjcorres10031'Z.B.en 138039'en 140046'W .L.van

pondent werd valzden pNational''en metden

Greenwich. Hetzuideljkgteeiland,Fatuhiva advocaat Dupont de onvoltooid geblevene:

MARRAST- MARS.

Fastes de la révolution française (1835)''in
het licht gaf.Nadathj ten gevolge deramnestie van 1838 naarFrankrjk wasteruggekeerd,belastte hj zich metde hûofdredadie
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hj na een langdurig ljden te Langham in
Nortblk den 2den Augustus 1848.Zjne geschriften hebben hem een Européschen roem
bezorgd. Daarvan noemen wj:XThe naval

van den pNational'' en gafaan ditblad we- gëcer (1829)'
'
,- pTheKing's Own (1830)''
Gerom den invloed,dien hetbezetenhadvöör - pNewton Forster (
.1
832)'/, - en ppeter

4en doodvan Armand Carrel.Zjneartikels, Simple (1832)'' - waarop volgden: plattob

4ie doordrongen waren van een republikein- Fai
thful''?- XMr.M idshipmanEasy''- prrhe
ln search
Khen geest,vonden grooten bjval.M arrant Pacha ot many tales,,, - nlaphet ?
bezateene zeldzamegeestigheidenwastevens of a father''1 - XPerdvalKeene''enz..alseen sierljk sehrjver! toegertlst met groote mede: rDiary in America with remarks 0n

Klenten voordeyolemlekvandendag.Daaren- itsinstitutions(1839,3d1n)'',- rrhesettlers
boven onderschelddehjzich dooreen goeden in Canada (1844)':,- en nrhe mission,or

smaakenfjnentact.DeFebruarj-omwenteling scenesin Atkica (1845,2 d1n)''j- en eindevan 1848 verplaatste hem plotseljk uit de 1jk een hoog geaaardeerd en algemeen aanbureaux van den rNational'' naar de verga- genomen seinboek of:pcode ot'signals''voor

4erzaal van het Vosrloopig Bewind,en hj de koopvaardj,terwjl zjn roman:pvalerie
werd tevens maire van Parjs.Ilj vertegen- (1849,3 dlnl''na zjn dood in hetlichtverwoordigde,evenals de Zt
ZZ/
IJrJïZY,hetburger- scheen.- ZjnedochterI'lorenee,geborenden
1jk elementderrevûlutie.HetSeine-departe- 9denJulj 1837 en gelluwd met Rossohvch,

ment en n0g 3 andere departementen vaar- heet'
t a1s novelliste een goeden naam verwor4igden hem afnaar deNationaleVergadering, ven.Zjschreef:nluove'
st:onflict(1865,3d1n)'',
waar hj van den beruchten 15den Mei tot
pWoman a
g
al
n
s
t
wo
man (1865;2dedrak
M n het einde harer werkzaamheden hetvoor- 1868)'')- p'
rheeonfessionofGeraldEsteourt

zitterschapbekleedde.Bjdeverkiezingenvan (1867)'5- pNellyBrooke(1868)'',- rr
l'
hegirls
1849 werd hj, evenals veleandererepubli- ot'Feversham (1869)''- ppétronel(1870)''keinen,niet herkozen.Hj keerde alzoo tot PThe prey of th,,e Gods (1871)''' - en pN0
het ambteloos leven terug en overleed den lntentiûns (1874).Sedert18:2behoortzj tot
loden Maart 1852.
de redad ie van de pluondon Society'',terwjl
M arrubium L. of malrove is de naam zj o0k eene uitgave bezorgde van:rluife and
van een plantengeslacht uit de familie der letters ofcaptain Marryat (1872,2 d1n)''.
Lipbloemigen.Het onderscheidtzich door een
M ars.Onder dezen naam vermelden wj:

rolronden, lo-strepigen, 5- of' lo-tandigen
M ars of Mavors,eene hoog vereerde godkelk en door eene mondvormige bloemkroon, heid deroud-ltaliaansche volken,inzonderheid
welke niet veel langer is dan de kelk,met de vertegenw oordiger der voortbrengende naeene smalle, z-spletige bovenlip en eene tuur,zoodat bepaaldeljk de lentemaand aan

3-spletige onderlip. Het omvatoverbljvende hem was gewjd. Allengs echter werd hj,
kruiden, die meerendeels in Zuid-enMidden- vooral bj de Romeinen,degod derdapperEuropa en in den Caucasusgroejen.In 0ns heid en des oorlogs?zoodat hem véôr en na

Vaderland hebben wj dewittemalrore(M.vulgare L.)meteen regtstandigen stengel,rondachtig-eironde,getande,rimpelig-geaderdebladeren en een lo-tandigen kelk.Despecerj-

elken veldslag (deranden en geloften werden
gebragt. W egens den kalmen tred van degenen, die ten strjde tûgen, Ontving hj den
bjnaam van Gradilms.00k gat'men hem dien

achtige bladeren van deze plant zjn in de van Vietor (Overwinnaar), Inriet'
as (de Ongeneeskunde in gebruik.Voorts groeit in het overwonnene), Ultor tde W reker)enz-?terzuiden van ons werelddeel M .ytvw rizlxzzlL. wjlmen de plaats,waardeRomeinscheleugd
metgrtjze,viltige bladeren.
zich in de krjgskunst oefende,het Veld '
t
llzl
M arryat (Frederick),een hoogstverdien- M ars noemde. Volgens de sage was hj de
vader
van
R
o
mwl
'
u
s
steljk Engelsch romanschrjver, geboren te
en Remns en alzoo de
Londen den loden Junj 1792,was de zoon stamvader van het Romeinsche volk.Onder
van een Parlem entslid, trad in 1806 in de zjne talrjke heiligdommen behoordedetempel
zeedienst, streed dapper onder lord Coehrane van M ars 'MJJtV ,op het Forum Augustidonr
aywstus gestieht ter gedaehtenis van de
en werd bj het enteren van een Fransch A '
oorlogschip zwaar yewond.Daarna nam hj w raak, aan de moordenaars van Caesk v0ldeelaan den oorlog ln Amerika,werdin1815 trokken. M en heet't hem vereenzelvigd met
a1s scheepskommandant naar St. Helena ge- den Griekschen Ares,atkomstig uitThracië,

zonden rn voerde bevel over de oorlogssloep
Rosario'',welke de tjding van Napoleon's
overljdennaarEngelandbragt.In Maart1823
zeilde hj a1s bevelhebbereenerkorvetnaar
Oost-lndi:, ontving er het kommando over

aanvankeljk vertegenwoordigervandewoeste

natuurkracht, doch later gehuldigd a1s g0d
de
s oorlogs: en om die reden pde waeste''
Xde razende,, pde :aannenuûûûrder,,genaa:atI'
.
De diehters noem en hem een zoon van Zeus

de vloot,die de Birmanen bestoken moest, (Jupiter)en van Here(Jt
m0)en stellen hem
en onderseheidde zieh in de expeditie tegen voor in eene koperen wapenrusting,gedekt
Rangoon.Hj werd daarna benoemd t0tkapi- doûr een helm met eea wapperenden vedertein en t0t ridder der Bath-orde.Het opper- bos, m et een speer in de regterhand en een
bevel over de Braziliaansche vlootweeshj groot schild aan den linker arm,op een oorin 1839 van de hand.Diep getroFen door het logswagen staande,omstuwddoarzjnedienstverlies van een veelbelovenden zoûn,overleed knechten Deinosen Pl
tobos(Schrik en Vrees)
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enz.00k Eri.
g(de Twistgodin) en Enyo (d0
Godin des 00r10g8)ontwaartmen dikwjlsin
zjn gevolg. Niet altjd echter vergezelt de
zegepraalzjneschreden:in degedichten van
Kom*
erws wordthj nietalleen doordegodin
Athene (Minerva), maar zelfs doo1*een ster-

zeeschepen eene soort van dek ,hetwelk zich

b
evindtop Gdederhcogtevandenmast.Zj
rust op langs-en dwarszalingsof regthoekig
over elkander gelggde houten, die vôôr en
achter en aan weerszijden van den mastuit-

steken. Men heeft opene ofgeslotene,heele
veling, Dlomedes, in het tweegevecht 0Ver- ofdoormiddengezaagdemarsen.Dezelaatsten
wonnenj en volgens cene Thessalische sage zjn gdmakkelkk inhettuigenendaarom algeis hj 13 maanden lang doûrde reusachtige meen in gebruik. De opene marsen bestaan
Aloaden in ketenen vastgehouden,totdatIler- uit een rand,diedenbuitenstenomtrek vormt,
men(Mercurius)hem doo1*list bgvrjdde.De van achteren regthoekig en van voren afgemeeste goden haten,maarAphrJtfif:(Venus) rond is.Daal'binnen liggen eikephouten langsbemint hem ,en de vruehtdier liefde (d00r en dwarsplaten,die over elkander ingesloten
gemaal
haren jverzuchtipenHa
rmonia.
f:
fdz/ztzd.
sf'
l:,
s(Vul- 0n Van sponningen voorzien zjn,waarin de
canus) ontdekt) ls
(de Eendragt). roosters gelegd worden.Deze laatsten sltliten
Volgens andere sayen zjn Eros en Anteros de opene vakken, metuitzondering van het
(Liefde en Wederllefde),alsmede Deinos en gat vôôr den mast,het soldatengat genaamdj
Pkoboskinderen van Aresen zipltrôdite.Ares gedeelteljk bestemd om de steng doorte 1awerd vooralgehllldigd te Athene, waar zich ten,gedeelteljk Om aan hetvolk gelegenheid
M n den voet van den naar hem genoemden te geven, de mars te bereiken. Voorheen
heuvel(Areöpagus)een tempelterzjnereer maakten uitsluitend de mariniers daarvan geverhiefmeteen vermaard stant
lbeeld van dien bruik,terwjlde matrozen steeds over den
g0d, vervaardigd door Alcâmenes. De beel- rand klommcnj doch tegenwoordig laat men
dende kunst stelt hem voor a1s een Jong en 00k de matxozen dien veiligen w eg volgen.
gespierd man m et een krachtigen nck , een De geslotene marsen bestaan uit langscheepsom ber voorhoofd en kortafgesneden haar,ge- sche deelen onder en dwarsscheepscheboven,

woonljk met een helm en eenmantel,sûm- die over elkander zjn ingesloten en op elktjds 00k met eene wapenrusting gekleed. ander bevestigd. Op den bovcnkant liggen

Merkwaardig is het zittend beeld van Ares schuinsche houtcn, snaphanen genaamd, die
in de Villa Ludovisite Rome.
van den rand naarhetsoldatengatloopen.Bj
De planeetXJK.S.Deze is vooralmerkwaar- eene doorgezaagde mars is de ralld op de
dig, omdat Kepler hare loopbaan heteerst hoogte der snede over eene zekere lengte
a1s eene elliptlsche heeft waargenomen, en weggonomen en wordthetontbrekende (1001*
hiernitzjne bekendewettenafleidde.Denaam sleutelstukken vervangen.Demar:geeftspatdezer planeet is, welligt wegens hare roode ting aan het stengewant, evenals de rtlsten
kleur,ontleend aan dienvan denRomeinschen aan het onderwant.Het stengew>ntvaart op

oprloqsgod.Haargemiddeldeafstandvan onze den rand dermarsopjuFerblokken ofspanz
0n ls ruim ll/z-maal z00gl
.ootals die der schroevon,waarvan hetbeslag door gaten in
aarde van hare zon en dus nagenoeg 32 milden rand gaat en door het puttingwand m et

lioen geogr. mjl. Haar grootste afstand is een jzeren band om den mast,die alzoo tot
34,45,haarkleinste28,57millioengeogr.mjl, steun van desteng dient,zt
jn verbonden.Tn
daardeexcentriciteitvanhareloopbaan0,09322 het zeegevecht worden de mariniers in de
bedraagt.Tentjdederoppositiekan deaarde marsen geplaatst, om vandaar op hetvjant0t haar naderen t0t op een afstand van 8 deljk dek te vuren.
millioen geogr. mjl, en ten tjde der con- M ars (Anne Françoise Hippolyte Boutet
Jundie zich van haarverwjderen t0top een Monvel, genaamd mademoiselle), eene beafstand van 55 millioen geogr. mjl. Hare roemdo Fransche tooneelkunstenares werd
l 1779.
schjnbare middelljn heeft eene lengte van geboren te Parjs den 9den Februarj
35'' t0t 25,6/ en bj haren middelbaren af- Haar vader was de uitmuntende tooneelspeler
stand van de aarde eene van 5,8'/.Hare ware Monvel van het Théâtre Français en hare

middelljn is ietsmeer dan halfz00 lang als moeder,benevens hare oudere zuster,waren
die onzer a'arde, nameljk 938 geogr. mj1. verbonden aan een schouwburg te Versailles.
De digtheid Van Mars is 0,737 van de g0- Hier trad 00k zj reedsin 1791in kinderrolmiddelde digtheid 0nZ0r aarde of4,19 m aal len op, en nadat zj zich onderde leiding
Z00 grootals de digtheid van water.De hel-

ling harer loopbaan op hetvlak van dieonzer
aarde is 1051/.Bj hetbezigen van eengoeden kjker ontwaart men op Marsverschill
rnde gekleurde,donkere en lichte pleklten,
d1e t0t de vaste oppervlakte der planeetbehooren. Daardoor heeft men haar omwente-

lingstjd bepaald,nameljk 24 uren 37,5 mintmt, alsmede de helling van haren aeqpator
op het vlak harerloopbaan,nameljk Q8=.De
nmloopstjd vanMarsom onzez0n eindeljkis
bjna68;dagen,zoodatdeze planeetin eene

van de tooneelspeelster Contatverder ontwik-

keld had,ontving zj eene aanstolliny bj het
ThéâtreFrançais,waarzj naïve melsjes-en
minnaressenrollen vervtllde en zich zoozeer
onderscheidde dat zj weldra t0t de v00rnaamste kunstenaressen gerekend werd. In

1812 nam zj derollen derpgrandescoqtlettes'' op zich en bepaalde zich vooralt0t de
stukken van M olière, die door haar onnavolgbAar spel een nieuwen luister verkrogon.
Als C'
elimène in den gMisanthrope'',a1s Elmire

in pTartufe''enin (
lecoquettenrollen derblj-

Beconde nagenoeg 31/sdegeogr.mj1aqegt. spelen van M ariranœ liet de volmaaktheidvan
De mar.
qiseindeljk aan boord van groote haarspelnietste wenschen over.Zdhadeene
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zaehtestem ,maar (10:0 Wtl:Volkomen onder*den bj militaire ofbt
lrgerljke foesteljke0p*
worpen aan haren wil. Voorts overdreefZ: togten. Gewoonljk is hetmuziekstllk gezet
nooitj maar bleef steeds binnen de grenzen v00r blaasinstrumcnten: toch zjn er 00k

van hetnatuurljk en gepaste,Zj bezateene
fraaje,8lankegestalte en aangenamegelaatstrekken,terwjlzj zich metkeurigen sm aak
wist te kleeden. Zj trok van hetThéâtre
Français een Jaargeld van 30- t0t 40000
francs en ontving daarenboven van Napoleon
en andere vorsteljke personen kostbare geschenken.Op gevorderdenleefttjdtradzjmet
goed gevolg op in het treurspel. D00r ongelukkig beursspelverloorzj eengrootgedeelte
van haar vermogen, verlietin 1841 hett00neelen overleet
l te Parjs den zosten Maart
1847.

marschen metbezetting vool
.blaas-en strjkinstrumenten. Het stuk heeft een scherp,ge-

accentueerden rhytmus in 2/44e 4/4de of00k
wel6/sstemaatqhetbehoortfrisch on opwekkend te ztjn,pittig en levendig,zocdathet

gemoed der hoorders in eene opgewektestemming geraakt,en de beweging van het mar-

chéren geleideljk, eenvormig en dMrdoor
minder vermoejend wordt.Dit geldt vooral
voorkrjgsmarschen,feestmarschen,krooningsen parademarschen en dergeljke.

Demareiardli
tit
lf
sl ofgodsdienstigemarsch,

heeft een ernstlg, deftlg karakter en eene

M arsala, eene zeestad in de provincie langzame beweging: een nog meer treurendt

Trapani van het Italiaansche eiland Sicilië, klagend karakter met n0g langzamer tact

ten oosten van het westeljkste punt (kaap heeft de mareo Jkvelr:,de doodenmarsek.Het
B0ë0), vanwaar men bj heldere lucht de gebruik van marschen in den krjg dateert
Afrikaansche kustkan zien,ligtinecnvrucht- van den Dertigjarigen oorlog.
baar oord,heeft een aangenaam voorkomen,
M arschland noemt men bepaaldeljk in
teltop hetstadsgebiedruim 34000zielen(1871) het noordwesten van Duitschland, in tegenen is inzonderheid vermaard tloor den aldaar ovel'
stelling van het hooge,zandige aeestland
gewonnen,voortreFeljken Marsalawjn. De (waarvan in 0nsVadelland de namen Rinsustad verheft zich gedeelteljk op de plaats mageest,Gaasterlandenz.afkomstigzjn),het
van het otlde Lilybaeum en mell vindt in land,datin rivierdalenenaanzacht-gloojende
in haren omtrek velc olldheden.llare heden- stranden is aangespoeld. Daartoe behooren
daagsche gedaante iszj echter verschuldigd 0ok de Nedoz
'landsche polder- of omdjkte
aan de Saracenen, die haar in de 9de eeuw kwelderlanden en tliterwaarden, met een
veroverden enMarsx4Ilf
tA(Gods-haven)noem- vetten slib- of kleigrond bedekt, tlie voo1*
den.Zj werden er echter in de lldeeeuw den landbouw en inzonderheid voor melkdoor de Noormannen verlaagd,en hetisbe- vee uitstekend gesehiktzjn. Zulk allllviaalkend, dat Garibaldi,in 1860 zich spoedende land ontstaat aan de oevers van rivieren in
ter verovering van Napels, aldaar aan wal het binnenland,terwjlvoorts aan zee alle
staptc. In 1874 zjn er2346 schepen binnen- deltavormingen marschlanden levercn.W jders
gekomen en vertrokken.
vindt men zulk een marschgrond,uit leem ,
M arsch (Een) iseeneregelmatigevoort- klei,zand,veen,plantendeelen,schelpen en
beweging van troepen naal.een bepaald doel. infusoriën bestaande: langsdektlstderNoordMen heeftfront-jJlank-en teruqtoytsmarsehen, zee in 0ns Vaderland en Duitschland t0t aan
en metbetrekking t0thettempo spreektmen de zanddtlincn van Jtltland.De Friezen daalvan gewone en versnelde (get
brceerde) mar- den reeds vrocg van de geestgronden naar
schen. Onder deze laatsten verstaat men in de vette marschlanden afen wierpen erhoog-

den laatsten tjd ook de spoorwegtogten.Men ten op, '
tvarven genaamd (vandaar W arFt
lm
kan door oefening en door eene doelmatige enz.), t0t wjkplaatsen bj hooge vloeden.
uitrusting de troepen marschvaardig maken. Deze zjn in de Nederlandsche provincie
Om alle verwarring te voorkomen,dientmen Friesland bekend onder den naam van teepen.
bj het maken van marschen eenegestrenge Voorts scheidden zj hetbj eb droogvallend
krjgsttlcht in acht te nemen, terwjl men land door middel van djken van de onbe-

daarbj door develddienst(voorpostendienst) veiligde kwelders,en op deze wjze ontstonvoor de veiligheid zorgt.Gedurende de mar- den de kosteljke marschlanden, welke bj
schen worden de soldaten op de rustplaatsen ons den naam van polders dragen en door
behoorljk in kwartier gebragt. Met betrek- sluizen naar zee afwateren. Marschlanden
king t0thetmarschtempo derinfanterieheeft hebben ovf)r het geheeleen eenvormig voormen den parade-marsch,den versneldenmarsch kom en. M en ziet er nagenoeg geen boomge-

en den stormmarsch (stormpas).Ten tjdevan was,en zj zjn doorsneden van ljnxegtekaFrederlk 11 naderde deinfànteriedenvtjand nalen en afwateringsslooten. De opvolgende
met 76 passen in de minutlt, thansmet geslachten hebben zulke gronden metjzeren
112 t0t 120 schreden, en dit aantal w ordt volharding aan de zee ontwoekerd; hunne
p0g vermeerderd bj den aanvalmetde ba- bewoners onderscheiden zich dan o0k door
Jonet. Bj gewone marschen worden daags moed, kracht, gevoel van eigenwaarde en
4 of 5, bj geforceerde 12,Ja zelfs 16uren vrjheidszin,doch tevens door koele onvergaansafgelegd.
schillipheiden geringevatbaarheidvoorkrnst
Een marseh, in 't Italiaansch mareia, en poezj (Fri
sla n0n cantat).Reeds Taat'
n
beteekent in de mtlziek een toonstuk van ge- noemt de Friezen,de bewoners der marschrinçen omvang,dat meestal bestaatuither- landen aan de Noordzee, den krachtigsten
hallngen van hetzelfde motief of hetzelfde en magtigsten Btam van Noord-Duitschland.
thema, en bestemd is om uitgevoerd te wor- Gedurende de middeneeuwen vormden die
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metgeltlich begroet.Daarmeninhetonzekere
was omtrent haren oorsprong, noemde m en
haar de nllymne des Marsaillais''en zj behield vervolgens den naam van pMarseillaise''.
Zj is inderdaad in woorden en muziek een
Duitsch componist,geboren den 16den Augus- meesterstuk van hartstogteljken gloed. Zj
streken de ZevenZeelanden dervrjeFriezen.
Eindeljk echtermoesten zj bukkenvoorden
Neder-saksischen stam en werden in verschillende Staten ingeljtd.
M arschner (Heinrich), 0en uitstekend

tus 1796 te Zittau in Saksen, studeerde eerst werkte in die dagen met tooverkracht op de
te Leipzig in de regten,maar bepaalde zich gemoederenen l
egdeeen aanmerkeljk gewigt
weldra bj de beoefening dertoûnkunst.Hj ln de schaal van den oo1'log.Niettemin was
gaf eenige compositiën uit en genoot weldra Rouget de N ,
SJ: ten tjde van hetSchdkbede gunst van graafAmadêe,metwien hj te wind aan vervolgingen blootgesteld en ontW eenen en in Hongarjeeen onbezorgd kun- snapte slechts door den val van Robespierre

stenaarsleven leidde. Hj componeerde er: aan hetschavot.TeQuiberonstreedhjonder
fDer Kyfhëuserberg''
1 alsmede de opera's: Hoelte tegen de uitgewekenen, werd zwaar
DHeinrich IV und Aubigné''en psaidar''. In gewond en nam zjn Ontslag.Zjn naam werd

1821 begafhj zich naar Dresden,waarhj
door den invloed van Weber in 1823 de betrekking verkreeg van muziekdirecteur bj
de DuitscheenItaliaanscheopera.Hj schreef
er de operette: oDer Holzdieb''en voltooide
degrooteopera:pLucretia''.In 1826 tradhj
in het huweljk met de zangeres M arianne
YoF
z/lg:cà,waarnahjzjnebetrekkingnederlegde en met haar eene kunstreis deed door
Duitschland. In 1823 bragt hj te Leipzig
zjne opera:ssDerVampyr''ten tooneele,en

na dien tjd zelden genoemd,wantgedurende
het Keizerrjk was hetzingen derrMarseillaise''eeneoproerige daad.Eerstbj deJuljomwenteliny klonk weder luid en vrj het
otlde krjgslled.Men schonk den vervaardiger
een Jaargeld van 6000 tkancs,maarhj wees
het voor zich zelven van de hand,en overleed den 26sten Junj 1836.Hj schreef00k
n0g:rEcoledesmères(1798)''en srcinquante
chantsfrançais(1825)':.D00rsommigenwordt
alleen de tekstaan Rouyetd6 Zidle, doch de

deze bezorqde hem grooten roem ,benevens muziek aan Navoéyille toegekend.
eeneuitnoodlgingnaarEngeland.Voortsschreef
M arseille, het M asnalia der Grieken en
hj de Opera'
s: r'remplerund Jiidin (1820)*'
1 het M assilia der Romeinen, is in rang de
en pDes Falkner'
s Braut (1830''
) en werd derdestad van Frankrjk en dehoofdstadvan
in 1831 Hofkapelmeester te Hannovel. Hier het departement Bouches du Rhône. Zj is
vervaardigde hj de opera: rHans Heiling''
, dezetelvan een bisschop,degarnizoensplaats
diein 1833 teBerljn en daarnam etgrooten der 9de militaire divisie,de eerste koopstad

bjval te Leipzig werd Opgevoerd. Aldaar desrjksennaLonden,LiverpoolenHamburg
schonk de senaat der universiteit hem den devoornaamstevan Et
lropa.Zj ligttusschen
rang van doctor in de muziek. Op laatst- de monden der Rhône en Totllon,aan den
genoem de meesterstuk volgden de opera's: spoorweg naarLyon en Parjs,aan den voet
DDas Schlosz am Aetna''1- gDer Bëbu''1- van een rotsachtigen tlitlooper der Alpen van
DAdolf von Nassau'',- en nAustin (1852)') Provence en aan eene oosteljke bogt van
benevens een aantal kleinere compositiën. den Golfe du Lion, rûndom eene ruime en
Zjnelaatstelevensjaren bragthj doorinhet veiligehaven.Zjtelt(1872)Omstreeks313000
genot eener eervolle rust, en overleed den inw oners en heeft zich voo1'alin den laatsten
14den D ecember 1861.
tjd aanmerkeljk uitgebreid.Zj bestaat uit
M arseillaise (De) isde naam van het de Oud-en de Nieuwstad,die doordenGrand
vermaarde Fransche krjgslied, hetwelk de Cours en de Rue de Rome gescheiden zjn.
legers der eerste Republiek in geestdrift deed Deze noordwaarts loopende, ljnregte straat
ontvlammen. Het werd vervaardigd door is met dubbele rjen boomen beplant,waarClaude Jodel Rouyetde &Jdle,yeboren den onder de kooplieden hunne w aren uitstallen.
loden Mei 1760 te Lons-le-saulnler. Hj be- De hooge huizen derstad hebbenplattedaken,
vond zich als genie-oëcier te Straatsburg,en waarop achterjzeren balustradellzich oranjetoen men bj den aanvang van den 0orlog boomen verhefen. Die straatwordtregthoeniets andershoorde dan militairestraatdetlnen, kig gesneden door de Rue de Cannebie
're en
ontving hj op een feestmaal,
ï gegeven door hare verlenging (Rue deNoailles),deprachden maire Dietrich op den 24sen April 1792,
van dezen het verzoek, om eene waardige
hymne voor de uittrekkende vrjwilligerste
componéren. Rouyet beloofde het. In vader-

tigste straat van Marseille.De Oudstad,het
grootste en meest bevolkte gedeelte, daalt
ten westen van den Grand Cours halvemaan-

genden ochtend was hetlied met de melodie
in gereedheid. De burgemeester liet het op
de markt met v0l orkest uitvoeren,en ,Le
chant de guerre de l'armée du Rhin''werd
reedsdoorhetgeheele noorderlegerm etgeestdrift gezongen, toen het n0g onbekend was

waartsisdoor den aanleg eenernieuwehaven

vormig naar de Oude Haven a'
f en heeft
landlievende geestdrift ontstolten, begaf hj steile,hoekige straten,onaanzienljkehuizen
zich naar zljn eenzaam vertrek,en den v01- en sombere kloostersen kerken.Verdernoord-

eene geheele nieuwe wjk verrezen (Ville
maritime), waar rtlimte isvoor60000 inwoners.Zj is door de Rue Impériale, welke

men door de Oudstad heeft heengebroken,
met de Oude Haven verbonden. De Niet
lwte Parjs. De scharen uit Marseille, door stad, ten oosten van den Grand Cours,heeft
B-barou ontboden, bragten in Julj 1792 fraaje, regte, breede ep zindeljke straten
otels. Men vindt er
die hymne in de hoofdstad,en zj werd er en groote huizen en h-
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echter geene prachtige gebouwenuitvroegeren
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handel, maar 00k wegens het aangename

tjd,zooalste VenetiëenteGenua;allesheeft klimaat,de zeebadenjde bevallige omstreken
er eene nieuwerwetsch voorkomen.De v0or- en degastvrje,levenslustigebevolking.

malige hoofdkerk,de Olldste in Gallië,op de
Marseille is de zetel van het departcmenbouwvallen van een tempel van Dona ge- taal bestuur en van verschillende regtbanBticht en m erlkw aardig w egens hare oude ken. Ook heeft men er een groot aantal

zuilen,is atkebroken en door eene nieuwe scholenenwetenschappeljkeinstellingen,zoohoofdkerk vervangen - eene basilica in By- alseeneschoolvoo1
'genees-en artsenjmengzantjnschen stjl. O0k de oude, vermaarde kunde, een lycéum , een godgeleerd seminakapél van Notre-Dame de la Garde,in 1214 rium , eene handelsschool, eene school voor
op eene rots ten zuiden van de Oude Haven schoone kunsten,een instituutvoor doofstomgebouwd, heeft plaats gemaakt voor eene men,eene schoolvoor Oostersche talen.eene
nieuwe,groote kerk in Byzantjnsehen stjl, school voor waterbouwkunde, eene school
van binnen met schilderstukken van M ûller V00r matrozen enz., - wjders kostelooze
uit Di
isseldorfversierd.De nieuwe kerk van voorlezingen over kunst en njverheid,over

St. Michel, in spitsboogstjl opgetrokken, natuur-en scheikundeen overnatuurljkehiskan 4000 menschen bevatten. O0k de Her- torie.Hetaantallageresdloleniseraanzienljk.
vorm de kerk heeft een goed voorkom en. Voortsheeftmen er eene boekerj van 60000
Voorts hebben de Grieken er eene kapél en
de Israëlieten eene synagoge. T0t de m erkw aardigste openbare gebouw en behooren:het
stadhuis met standbeelden en karyatiden van
P wget,- hetgrootsche paleis van Jtlstitie,de handelsbeurs, die de gedaante heeft vall
een Griekschen tempel, - het paleis der

deelen en 1400 handschriften,een kabinetvan

munten,een rjk stedeljk archief,een observatorium voor de marine? een muséam van

oudheden, een van schilderjen en een van

voorwerpen uitdenatutlr,een grootenschouw burg, een ac,climatisatietuin,een botanischen
en een zoölogischen tuin.Totde genootschapprefeduur,- hetaartsbisschoppeljkpaleis,- pen behooren er de Aeadémie van W etende groote schouwburg, - de markthal,- schappen,FraajeLetterenenK unsten,degehet hôtel-Dieu? - het paleis Longchamps, nootschappen voor wjsbegeerte, landbouw,
in 1869 voltoold, en het spoorwegstation. tuinbouw ,statistiek ,geneeskunde,pharmade

Voorts zjn er fraajepleinen metfonteinen, enz. De njverheid bloeiterongemeen.Men
schaduwrjke lanen, gras- en bloemperken heeftermeerdan50zeejziederjen,omstreeks
en het ontbreekt nietaan wandelwegen bin- 30 oliefabrieken,16looperjen,talrjkekorennen en buiten de stad.
molens, soda-,st
liker-, kaarsen- en strjkDe Oude Haven derstad,bjna 1000 Ned. zwaveltàbrieken,wolwasscherjen,hoogovens,
el lang en 250 Ned. elbreed en tegen alle jzergieterjen) machinefabrieken enz. Velen
winden beschut,heeftruimte voor2000koop- houden zich voorts bezig met het bereiden
vaarders, maar is niet geschiktvoor 00r10g- van wi
l'n en bier, yaethetvervaardigen van
schepen. Toen echter Marseille in 1818 t0t hoeden,matten,vaten,confittlren,conserven,

eene vrjhaven werd verklaard,was zj niet reukwerk,marmeren voorwerpenenz-,terwjl
langertoereikend voorhetscheepvaartverkeer. dezeevisscherj eraan3-of400visscherseen
In 1853 werd er eene havenruimte van 22 bestaan bezorgt. Natuurljk Ontbreektheter
Ned.bundersbjgevoegd, en daarbj kwamen niet aail bankell, credietinrigtingen en verde in 1864 voltooide havenkommen Lazaret, zekeringmaatschappjen. De handel heeft er
Arene en Napoleon, te zamen m et eene op- vooral sedert de verovering van Algérië eene
pervlakte van 112 Ned.bundersen eene kade hooge vlugt genomen.Stoombooten onderhouterlengte van bjna3000 Ned.el.Dieruimte den de gem eensehap van Marseille m et de

is evenwellater nog aanmerkeljk uitgebreid. belangrjkste havens der Middellandsche zee,
In 1874 zjn er 5332 schepen meteeneruimte met Italië, Malta, Griekenland, Constantivan bjna 2millioentonbinnengevallenen 5852 nopel)den mond van de D onau,Alexandrië,
schepenmeteeneruimtevanmeerdan2millioen Algiers, Tunis, Barcelona, Alicante,Cadix,
t0n uitgezeild.DereedevanM arseillelooptvan '
W est-lndië,Brazilië e1zLa Plata.Vooralo0k
kaap Croisett0t kaap Couronne over een af- is de kustvaarter van groot belang. D e be-

standvan 33/4degeogr.mjl;zjisdoorderots- langrjkste artikelen valluitvoerzjn er w0leilanden Pomégues en Ratonneau gedekt en 1en, zjden en katoel
zen stoffen,suiker,wjn
heett slechtseene enkele klip,dooreen vuur- en sterke dranken,olie,zeep,leder,gouden
toren aangewezen, terwjl er daarenboven 4 en zilveren voorw erpen,glas en edelgesteenandere vuurtorens branden.Aan deu noorde- ten. '1'0t de invoerartikelen behooren:graan

ljken ingang derOudeHavenligthetfortSt. uit de Zwarte Zee en Algérië? zjde,wûl,
Jean tecenoverhetfbrtNicolas,decitadélenz. hout, melasse,koftij:katoen, vcrfhout, ca-

Ten oosten van genoemdeeilandenverheftzich cao,gom ,peper,llollandschekaas,stûkvisdh,
deklip IfmethetChateau d'lf,eeneberuchte traan, sponsen, htliden, rjst,wjn,metalen
staatsgevangenis. Aan de landzjde der stad en steenkolen.
heeft men tàbrieken, tt
linelzen wjnbergen, Deze stad behoortt0tdeOtldstevanEuropa;

en althans6000villa'stusschen oljtlenmoer- zjwerd gestichtdool'dePhoeaeërsomstreeks
het jaar 600 vôôr Uhr.,in de dagen toen
CyeusKlein-Azië veroverde.Zjheette in het

beziënboomen verscholen.De stad wordtdoor
eene beroemde waterleiding van water uit de
Durance voorzien. Vele vreemdelingen begeven zich derwaarts, niet alleen wegens deh
X.

Grieksch Massalia,werd de moeder van vele
volksplantingen aan de kusten van Gallië en
27
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Hispanië en bloeide door handel en scheep- op te staan, terwjl zj hier en dââr door

vaartt0taan hetJaar50 vôör Chr.Daarzj s
pringpaarden zjn opgebonden, om eene te
vermaard was als zetelvan kucsten en we- groote bogt tevermjden,dektokpaarden,bj
tenschappen, noemt cloero haarhetGallisch het reven dienende, de eakken (touwen met
Athene en geeft Plini'ashaar den naam van hot
lten balletjes),demarsedraairepen,varende
Vorstin derwetenschappen.Inot
lden tjd was door een blok met2 schjven op hetmidden
zj zeer bevriend met Rome, maar in den van de ra, de marserallen, waarmede de ra
burgeroorlog tusschen Pompvàs en Caesar

wordt geheschen,detoppenenden,aan denok-

verloor zj er de vroegere gunst.Niettemin ken derra vastgehechtengeschiktom haareen
verhief zj zieh doorhareuitstekendeligging bepaalden standtegeven,endebrassen,dienende

t0t eene groote koopstad. 00k het Christen- om haar in het horizontale vlak te bewegen.
Aan de marsera is hetmarszeilaangeslagen
d0m verspreidde zich uit Marseille over het
zuiden van Gallië. In den tjd der groote in een raam van touwen (Wken).Hetisviervolksverhuizingen vielzj inhanden van ver- kant, en dwars over het zeil heeftmen de
schillende stammen, die Gallië veroverden. rifbanden om hette kunnen reven.T0t het
Later werd zj bj Bourgondiëen Arelatege- tuig van het marszeil behooren voorts de
yns, oçeiftlfzznel,buik-en dempxqorvoegd. In de middeneeuwen handhaafde zj seltoten, boel
echter hare onafhankeljkheid,totdat zj in tfiz
w:en depwll
jn.
1482 zich onderwerpen moestaandeKoningen
M arsh (tqestelvan),zie Arsené-m.
M arshallla Sareb. is de naam van een
van Frankrjk. In 1720 en 1721 stierven er
60000 personen aan de pest, w elke e1,door plantengeslachtuitde familiederZaâmgesteldeen schip wasgebragt.Den 23sten Maart1871 bloemigen. Het onderscheidt zich door een
ontstond er eene commune, die de pver- omwindsel met ljn-lancetvormige schubben,
eenigde Staten van Frankrjk'' afkondigde, ill 1 of 2 rjen geplaatst, door een bloemdoch zj hield slechts weinige dagen stand. bodem , bezet met spitse stoppelblaadjes en
M arsen is de naam van een volk van rond-shoekige, zachtharige of wollige zaden.
Midden-ltalië1 dat de prachtige hoûgvlakte Het omvat overbljvende kruiden uitNoordrondom het tegenwoordige Lago di Celano Amerika. llan de soorten noemen wj M.
bewoondeenMarruvium (thansSanBenedetto) eaespitosa 2flfJ., welke aan den oever der
t0t hoofdplaatshad.Zj vereenigden zich ge- Red River zoden vormt en rozenroode bloemdurig metandere stammen, Om de Romeinen hoofdjesdraagt.

tebestrjden en stondenin denBondgenooten- M arsveld (CampusMartius)noemdemen
of Marsischen oorlog (91vöôr Chr.
)aan het bj de Romeinen het noordeljk gedeelte der
hoofd der volkeren, die metde wapensin de
hand het Romeinsch: burgerregt kwam en
eischen. Hun aanvoerder Vettins Cato bragt
in 90 vôör Chr. de nederl
aag t0r aan den
Romeinschen consul Publius AlJi!1$Id Izapns,
diedaarbjhetleven verloor;maardeMarsen
w erden vervolgens geslagen door M arins en

8nlla. O0k de consul Imein.
g Ttvci'
M.
v Cato
verloor tegen hen den slag en het leven,en
hetkostte denconsulCnqins .
r0-.pç7'l# Strabo
veel moeite om hen te onderwerpen. W él

groote vlaktej die buiten het pomoerium
van Rome van de hellingen van den Pincius,

Quirinalis en Capitolinuszich uitstrektenaar
de Tiber.Aldaar verheft zich thans een groot
gedeelte der bebouwde stad.Het kleiner zui-

deljk gedeelte ontving van den in Q20 vöör

Chr.aldaar doorI'laméniws gebouw den Circus
den naam van Cireus F/c-ïzlï'lf:, die sedert

den tjd van Augwstns00k hetveldvan Mars
omvatte, terwjl het oosteljk gedeelte FïJ
Lata geheeten werd. Het Marsveld wasaanverkregen zj laterhetverlangde burgerregt# vankeljk in hetbezitder Tarquiniussen,doch
doch ditlaatstehad toen reedsveelvan zjne na hetverdrjven van deze werd in hetmidbeteekenis verloren. - O0k een Germaansch den daarvan een altaar ter eere van M - s
volk aan deNeder-Rjn droeg den naam van opgerigten het geheeleveld aan dien oorlogsMarsen. Toen Au-qustns na de vekkogten van g0d gewjd.Hetdiende gedeelteljk voorgymDrnus Germaansche stammen naar den lin- nastischespelenen krjgsoefeningen,gedeelte-

keroevervan de Rjn deed verplaatsen,na- 1gk t0t het houden van volksvergaderingen,
denRuh
ar zjnaar den bovenloop van bepaaldeljk van Comitiacenturiata,later00k
me
zjr,dewawjk

tegen Tarus streden'en van Comitia tributa. Ten behoeve der overeen adelaar veroverden. Om deswege wraak heidspersonen verrees er de Villa publica.O0k
er Chr. een
te nemen,trok Grmané=sbj herhaling der- stichtte PompLius er in 55 vö0
waarts, en sèdert dien tjd vindt men hQn prachtigen schouwburg,terwjlCaesarervoor
d
e
Co
mi
t
i
a
ma
r
me
r
e
n
z
a
l
e
n
bo
u
wde, welke
naam niet meer vermeld.
M arsera of m-.
ueilsra is de naam vân de dooruLyrippa 'verdenvoltooid.Laatstgenoenade
J*hangtboven de deed er00k openljke baddn verrjzen en een
tweede ra Van onderen. Zi
mars en komt te rusten op hetezelshoofd. pântheon (thansSanta Mariarotonda),terwjl
Op driemastschepen onderscheidtmen de#Z00J- Augustus verder noordwaarts eene obelisk
en rn&marsera en de kruisra.Deeerstehangt plaatste en er v00r zich zelven een praalgraf
vöör de groote steng1 de tweede vöôr de (Mausoleum Augusti) bouwde. Ook later
voorsteng, en de derde vöör de steng van stichtte men er onderscheidene openbare ge-

;en bezyansmast. Het tuig van de marsera bouwen,van welkewj vermelden den tempçl

bestaat uit den ldder, waaraan hetmarszeil van M inerra OAclclïcc (thans Santa Maria
wordt vastgemaakt,depaarden,onder de ra sopra Minerve),zoodat het Marsveld allengs
hangenie en bestemd voor het volk om er kleiner w erd.
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O0k teParjsheeftmeneenMarsveld(Champ bied van deBeneden-Nagâra en vandegeheele
de Mars),een ruim plein,dateen regelmatig Martapoera (Kajoe Tangi) t0t aan den 00r-

parallelogram vormt en aan den linker oever
der Seine zich van deze t0t aan de Militaire
schooluitstrekt.Hetwerd in 1790 in gereedheid gebragtvoor het groote nationale feest,

sprong van de Antassan Kween en van de

Halalak.Zj grenstin hetnoorden aan deaf-

deeling Amoentai,inhetwesten aan deafdeelingen Bekompei en Kween,in hetzuidenaan
waarop Lodewl
jk X'
rrf in tegenwoordigheid de afdeeling Tanah Laoetenin hetoostenaan
van een half millioen juichende burgers de Tanah Koesan en Tanah Boemboe.Hare uitnieuwe constitutie bezwoer. In 1794 vierde gebrei
dheid wordtgeschatOp 150 E/ geogr.
men er hett'
eestvan het Hoogste 'W ezen,en mjl.Al
leen hetwesteljk gedeelte ls vlak;
0ûk Napoleon begafzich in 1804 na hetont- meer Oostwaarts is de bodem heuvelachvangen der keizerskroon derwaarts, Om de tig en in het zuidoosten berg- en rotsaehhulde te ontvangen der atkevaardigden van tig. Het land is slechts voor een klein gede departementen en van hetlcger.Gedurende deelte bebouwd en meerendeels met bosch
de Honderd Dagen werd er de nieuwegrond- begroeid. Groot is er de rjkdom van delfwetafkekondigd,- in1830 schonk Lodetvql
c stoffen; men vindt er een overvloed valz

TAiIY.
: erdriekleurigevaandelsaan denati- steenltolen7 voortsjzererts?goud,platina
onale garde,en na deFebruarj-omwenteling en diamanten.De afdeelinr ofassistent-resihadden de Socialisten er hunlze werkplaatsen. dentië is verdeeld in 4 distrlden,iederonder

Dit gxoote plein dient thanstOtmilitaireOefe- een inlandsc,
h hoofd metden titelvan Kjahi,
ningen en volksfeesten. Tn 1867 werd er de cn alleen ondergeschikt aan den inlandschen
qrootetentoonstellinygehouden:enthans(1877) regent lpângeranl. Boven dezen staat de
ls men jverig bezlg, om er allesvoor de assistent-resident, gezeteld te Martapoera,
internationale tentoonstelling van 1878 in ge- de voormalige zetel der Sultans, met 0mreedheid te brengen.
streeks5000 zielen en door een Nederlandsoh
M arsyas 0011ZO011VallOlymp1l8,Oeâ.W %8 fort beschermd.l-letaantalzielen dergeheele
of H yaynis,heeft eene groote verm aardheid assistent-residentie w ordt geschat op 60000

verworven door zjn wedstrjd met Apollo. t0t120000.Ztjbestaan uitBandjarezen,doeh
Toen Atltene (Minerva) de dool'haar ultge- bevinden zich op lageren trap van beschaving

vondene fluit had weggeworpen? Omdat het
bespelen daarvan een verwril
:gen van het
gelaat veroorzaakte, en tevens dengene met
een zwaren vloek had beladent die llaar
durfde oprapen,vond M arsyas datinstrum ent
en verkreeg daarop eerlang z0()groote vaar-

en Mrelvaart e11 hebben een zeer ongunstig
karakter.

M cortel(KareI)yzieKarel.

M artelaars, van het Grieksche woord

Jttlj?'
ri/
tl (retlige),noemde men aanvankeltjk

de zoûdanlgen,die,o0kbloedyetégen'genoemd,

digheid,dathj Apollot0teen Avedstrgd uit- de overtuiging, dat hun Christeljk geloof
daagde.De Muzen zouden daarbj uitspraak waarheid wasy met het opoFeren van hun
doen. D e schelle toon tler fluit ovel.stemde leven bezegelden.ZtJ,die,metdoodsgevaar
aanvankeljk den zachteren l
tlalzk der lier: bedreigd, hieraan Ontsnapten,heette men bewelke dool' Apollo bespeeld w erd, en reeds g
rf:r.
s
'(confessores,ç
bp,
oivoy.
l
t
'rfz,).Laterbezighield M arsyas zich verzekerd van de Ov()r- y'

de men die beide namen vooralleChristenen,
winning,toen Apollohctsnarenspelm etzang die wegens hun geloofverdrukkingellhadden
begeleidde.Dit k0n M arsyasmetde iuitniet to verduren van df)niet.cllristflnen.De Kerk
navolgen,en de M tlzen beslisten ten gunste erkent St
e
ail'
as a1s den 0
.ersten mal4elaal
..
van Apollo? die den vel
-metele aan een pjn- Op hem q
volgden, naarluid der overlevel-ing
boom Ophing en hem (le huid afstroopte.
alde Apostelon,metuitzoudering #allJohallY artaban, te voren eene afzonderljke nes, hoewel Heracleon i1& de ,lstromata''van
provincie van het presidentschap Calcutta Clelnens .
z-lleztzz?ti/r/ozcf.s getuigt, dat ook M alen aan de w estkustvan Achter-lndië gelegen, l/
zt
z:ff.
:,Phill
pp'
us,Tltomas en Levl(T'
#J##:'
l
f.
:)
is tbans een m et Pegoe vereenigd district den m arteldood niet hebben ondergaan. D e
der *i@.@n 1862 gevormde provincie Britsch Bir- Kerk bewees steeds aan de martelaars de
manle. Zi
j omvat het stroomgebied van den grootste hulde en schreefhun eene buitengemidden- en bovenloop der Saloeën,die zich W one verdienste toe. Htlnne uitspralten werin de Golt'van Martaban uitstorten is groo- den beschouwd alsgoddeltjke verordeningen,
tendeels laagland?daaralleen in het noorden hunne handelingen als goddeljke daden, en
zich bergen verheffen.Het zuideljk gedeelte op hllnne voorspraak werden? naar men verwerd in 1820, het noordeltjk gedeelte met zekerde,de afkalligen en zondaren hersteldil1
Pegoe in 1853 door de Birmanen afgestaan. de gunst van God.VoortsOordeeldemen, dat
Devoormaligf
)hoofdstad en restiny Martaban, hnn dood hllnne eigene zonden en die van
ten noorden van de aldaar westwaarts vloei- anderen delgde, (lvenals de dgf)p,znodatde
Jende Saloeël:en aan haren mond gelegen, luarteldood oolt w(,lbloeddoop genoemd wcrd
werd in 1825 door de Britton ingenom en,in ja, dat die doot
l den doop lton vervangen en,
1826 teruggegeven, maar in den oorlog van de vromen terstûud in het genotstellon dm*
1852 stormenderhand htlroverd.
zaligheid, die hun anders eexstna den j()
ngM artapoera,eeneNedt
lrlandscheassistent- stelzdag zotlten deelvallen.Daarom noem de
residentie op de zuidoostktlst vau l'lorlléo? men de sterfdagen der martelaars hunne ge-

vormt hetzuideljk gedeelte van de voorma- boortedagen. llunnc stoFeljke overbltjt
'
selen

lige Sultans-landen, e11 omvat het stroomge- werden pltàgtig ttlr aardë besteld en lroorts
212t

è2(
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a1s heilige reliquieën bewaard.Zo0 ontstonden
de martelaarsfeesten, die welligt reedstegen

door diens stadhouder, I'
loris '
ptzs Eymondj
t0t ridder geslagen.In1516werdenzjneechtgenoote erl 3 dochters Op de Zuiderzee door
de Geldersche Friezen gevangen genomen en

het einde der 2de eeuw zjn gevierd. Men
volbragt bedevaarten naar hunne graven;men
verkondigde er hun leven en hun ljden en naar Sneek gebragt.In datzelfdeJaarbegaf
gebruikte erhetavondmaal.Inde4deeeuw was hj zich naarSpanje,o1
u Karel F bekend te
het aantalmartelaars zo0 groot,dat men het maken met de treurige gesteldheid van FriesFeestallerMartelareninstelde,hetwelkdoorde land,wasill1517tegenwoordig bjhetbeleg
Griekseh Katholieke Kerk indePinksterweek van Sneek en trok daarop naar het Heilige
en door de R.Katholieke 0l
?den 26stenDe- Land,doch overleed 0? den togtderwaarts
cember gevierd werd.Men stlehtte voorts al- teRhodus.Hj wasbezlttervan hetMartena-

taren en kerken ter eere der martelaren huis te Franeker en van de Martenastins te
en verplaatste hun stoFeljk 0V0rSCh0t der- Beetyum en mede-opstellervande:pAccurata
wM rts. Dit Werd Zoozeer overdreven, dat descrlptio peregrinationis in Terram Sanctam
reeds keizer Tlbeodosi'u.nI daartegen eene wet etc-'',medegedeeld doorv@n Zdclznezlin: nDe
uitvaardigde.T0tin de 5deeeuw badm envoor vrjeFri
es(.
111,bl.219)'.
Doeke .
tllzz Martena, een broeder van den
de martelaren,doeh na dien tjd zochtmen
zichj op aansporing van A'
ugutinus,in het voorgaande en in 1504 gevestigd op Martena-

gebed bj demartelaren aan tebevelen.Deze State te Kornjum.Hj vertrak in laatstgelnntste handelwjze werd door pausInnocew- noemdjaarnaarGeorgeran Saksen,om Friesfïld II1 op Bjbelsche gronden bekrachtigd. land tegen de invoering van hetleenstelselte

T0t aan de 6de eeuw was hetaantalmarte- beschermen.
laren ontzettend toegenomen,en 00k na dien
ran .Mùzfdozc, een zoon van den
tjd breidde het zich uit,terwjlhunnege- voorgaande,doctor,ridder en raad vankeizer
schiedenis, alsook hunne vereering, metdie Karel V. Hj was een geleerd en schrander
derHeiligen vereenigd werd.
man,diemeermalenmetbelangrjkezendingen
De geschiedenis der martelaren is in mar- werd belast en op aanzoek der Staten van
fclclrq
sàpeàel(martyrologieën)beschreven.Men Friesland hetpluandboek OfAnnael''vervaarvermeldt, dat Clemens -& z/ltzzll: het eerste digde,waarin alles werd opgenomen,watvan
martelaarsboek ontworpen heeft)doch hetbç- de komstvan hertogAlbrea t'
t
lt
zzBalcsen(1498)
roemdste is het rMartïrologium Romanum'', t0t aan hetjaar1530 in Friesland was voordatbj herhalingwerdultgegeven.IederChris- gevallen. Dit belangrjk geschrift is in het
teljk land nagenoeg heeft zjne martelaars- tweede deel van het pcharterboek van Friesboeken? en men heeft er 00k van bepaalde land''geplaatst.Hj overleed in 1540.
Doeke van M artena, een broederszoon van
geestelkkeorden.

Eindeljk vindt men 0ok martelaarsboeken den voorgaande.Hjwaseen jveraarvoorde
Hervormlng en onderteekende hetVerbond der
Edelen.Met alle kracht zochthj den stadhouder Aremberg te bewegen, dat in Friesland de vrjheid van godsdienstz0u worden
gehandhaafd, daarbj den toorn van dien be-

van verschillende Protestantsche Kerkgenootschappen.
M artena is de naam van een aanzienljk
Friesch geslacht.T0tdem erkwaardigsteleden
behoorden:
Ràsel'
plzzMartena,in 1164doorzjnvader
naarI'riedtûclt-/lràczotsdl gezonden,diehem

velhebber trotsérend door op hetbehoud der

aloude regten aan te dringen.Hoewelhjin
om zjne dapperheid tot ridder sloeg en t0t 1568 weigerde den eed aan Spanle afte legoverste van 10000 man paardevolk benoemde. gen,was hjbj Caspar J?oJJ:.
:zeergezien.InA1s gezant des Keizers op reis,werdhjdoor middels onderhield hj briefwisseling met den
den zoon van den graafvan Anhalt,dieeven- pr
Lins van Orlzoljeenberaamdeeenaanslagop

alshj de dochtervan den graafvan x
vfofùdr.
g
ten huweljk begeerde,aangevallen en doode1jk gewond.
H essel'plzlMartena,den6denAugustus1306
gekozen t0tpotestaatvan Friesland.Hj was
een vredelievend man,maarmoèstoorlogvoeren tegen den Graaf van Holland,en overleed den 6den Augustus 1312.
S6&8el wczâM artena,in hetlaatst der 15de
en ill het begin der 16de eeuw een jverig
voorstander der Schieringers.Hj beyorderde
de onderwerping der Friezen aan den Hertog

eeuwarden,dle evenweldoordetjdigevoorkwam hj met een klein getalaanhangers te
Sneek en werd er met geluich ontvangen.
zorg van Robles mislukte.In September 1572

Toen voorts Jbost '
pczk Seltouwenbnrg in Friesland kwam , om er zich in naam van den
Prins met het stadhouderschap te belasten,
wist M artena den vrede te bewaren, doch
moest weldra met vrouw en kinderenhetland
verlaten.De prins 'tan OKI-J': benoemde hem
t0t admiraal der Zuiderzee. Intusschen was

hj door het H0fvan Friesland verbannen,
van Saksen,voerdein 1500hetbevelbjhet zag zich met naam uitgesloten van de algebeleg van Franeker en vertegenwoordigdeden meene amnestie en k0n eerstnadePaciicatie
Hertog na het overwinnen der Vetkoopers. van Gent naar Friesland terugkeeren. Hier

Vermoedeljk was hj in 1505 grietman van toonde hj zich alslidvan Gedeputeerde StaFranekeradeelen in 1508vanMenaldtlmadeel. ten een warm voorstander der vrjheid, en
Hj bevorderde de teregtstelling van Gerbrand werd in 1576 drossaartvan Hàrlingen en grietMoekema en JemmeAàro/lfzldzzll,legdein1515 man van Barradeel.Hj was de eerstevan de
met 56 edelen den eed van hulde af aan drie gevolm agtigden, die de door Spanle'
s

Karel DGn OpdJ:z
lr# en werd kortdaarna

Koning aangesteldegrietmannen dooranderen
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vervingen, terwjl het nieuwe H0faan hem sen,enmaaktegeenOnderscheidtusschenvrienden eed aiegde.Als jveraar voorde Unie den en vjanden.In 1814schonkendeKeizers
van Utrecht genoot hj het vertrouwen van van Rusland en Oostenrjk,alsmededeKoprinB W éllem 1,diehem belangrjkezendin- ningen vai
z Pruissen, Spanje en Engeland
gen opdroeg. D00r het volk van Rennenbery haarridderordenengeld!en Lodewj;kXVIII
gevangen genomen,werd hj van landsW ege benoem de haar t0t Opzlgteres van alle vervoor ruim 3000 gulden vrjgekocht.Voorts eenigingen va,
n weldadigheid in Frankrjk.

werdhjlandraad van deMaasenkweetzich
in diebetrekkingop loffeljkewjzevan zjn
pli
gt.Alzjne bezittingen had hjaandevrjheld van zjn vaderland ten (li'
el'gebragt,en
hj overleed den lldenNovember1605.Erbestaan eenige Latjnsche gediehten van zjne
hand.
M artens (Georg Friedrich von),een verdiensteljk diplomaaten schrjver,geboren te
Hamburg den zzsteu Februarj 1756,studeerde
te Göttingen en zette zjne oafeningen vooxt
te W etzlar, Regensburg en W eenen, aanvaarddein 1784een hooqleeraarsambtteGöttingen en w erd in 1789 ln den adelstand 0pgenomen.Van 1808 t0t1813 washj staatsraad in het koningrjk W estfalen!van 1810
afteqeljk voorzittervan deafdeellng Finan-

Zj Overleed te Besançon den Sgsten Maart
1824.
M artialis (Marcus Valerius),een uitste-

kend Romeinsch vervaardigervanpuntdichten,

geboren te Bilbilis in Spanje omstreek:het
Jaar 40 na Chr. en opgevoed te Calagurris

(thans Calahorra),degeboorteplaatsvan zjn
vriend Quineiilianl
gs,kwam alsjongeling ten
tjde van NeroteRomeen verwierfonderde
volgendeKeizersdoorzjnegeestigegedichten,
en onder Domitianlts 0ok doorlagevlejerti,
gunst en geld.Onder Trajanws,die weinig
was ingenomen met hekeldichterstzag hj
zich genoodzaakt, naar zjn vaderland terug
te keeren en overleed aldaar omstreeks het
iaar 100 na Chr.Hj behaalde grooten 10f

door 14 boeken met puntdichten,welke zich
ciën ln dien raad.NadeRestauratie benoemde door ongemeene geestigheid en bevalligheid,

deKoniny van Hannoverhem in 1814tOtge- dochgedeelteljk001kdoo1-schaamteloozenaaktheim kablnetsraad en in 1816 t0tgezantbj
denBondsdag teFrankfort.HjOverleedaldaar
den zlstenFebruarj 1821.lltjschreef:pprécis
du droit de gens moderne del'Europe(3de
druk,1821):'
,- pRecueildestraités(17911801,7 dlnl''metrsupplément(1802- 1808,
7 d1n)'' tezamenopgenomenineqn:mN0uveau recueil (1817- 1842, 16 dlnl',meteçn
XNouveau supplément (1839-1842,3 dln)'',

heid onderscheiden.T0t debeste uitgaven be-

volgd door een tweede: rNollveau recueil

Yverd na de tweede Restauratie Procureur-

hoortdir van k
%eltneldewin(1841,2 dln).
M artlgnac(Gaye,vicomtede),eenFransch

minister onder Karel x'r', werd geboren te
Bordeaux in 1776y studeerde ill de regten,
vergezelde in 1798 Sieyèsals secretaris naar

Berljn en vestigde zich daarnaalsadvocaat
in zjne geboortestad. Gedurende de Honderd
Dagen wekte hj de opmerkzaamheid der
door anderen z()o ver voortgezet en laterge- Bourbons,daarhj tegen Napoleonschreef,en

(1843-1845,11 dlnl''bewerktdoorF.M%br- generaal van hetgeregtshofte Limoges.Het
Aczr#,waaraan a1s 12de en 13dedeelde:rAr- departement Lot-Garonne zond hem in 1821
chives diplomatiques (1853- 1855)''van G. naar de llanaer waarhj alscgnstitutioneel
Murkard en Pinltan,en deel14- 17 van het koningsgezinde doorzjnegaven alsredenaar
DRecueil général (1856- 1861)''van Samwer schitterde.In 1823vergezelde hj a1sburgerzich aansluiten. Voorts heeftmen van Mar- ljk commissaris des Konings hetlegernaar
tens. rErzâhlungen merkwiirdigel'Fëlle des Spanje,en werd na ziln terugkeerstaatsseneuern europ. Völkerrechts (1800- 1802, Q eretaris, daarna dixedeur der domeinen en in
d1n)'' - pcours diplomatique,ou tableaudes 1824 vicomte.Na de aftreding van hetminisrelations extérieures des puissances de l'Eu- térie V'
Lllèïe zag hj zieh in Februarj 1829
rope (1801. 3 d1n)',- en pGrundrisz einer metdeportefeuie van Binnenlandsche Zaken
diplomatischen Geschichte der europ.Staats- belast.Hj wilde,datbeidepartjen zich voor
h:ndelund Friedenschliisse seitdem ende des overdxjving zouden wachten en zieh ver15 Jahrh.(1807)''.- Ztln neefKarlronMar- eenigen tot ondersteuning van den troon en
tens, overleden als minister-resident van den tot handhavi
ngdergrondwet.Hj googde de
Groot-llertog van Saksen te Dresden den aanklagttegen hetgevallen ministérle uitden
28sten M aart1863,schreef:DM anueldiploma- weg te ruim en,maarhieftevenshetberuchte
tique (1823)'',Op nieuw bewerkt als:pGuide Zwarte Kabinetop,waarmen brieven opende
diplomatique (2 dln, 5de druk, 1866)''
, - en de verspieding regelde,verdreefde Jezuïe-

usescélébresdtldroitdesgens(zdedruk,
rca
1857,5d1n)'',- en pRecueilmanueletpratiquedetraités(1846- 1857,7dln,metC1
asy)'.
M artha wasvolgenshetBjbelschverhaal

tische ambtenaren en bragt constittionéle

mannen in hetbestuur.In den heftigen strjd
derpartjen vond evenwelzjne gematirdheid
geen bjval en toen hj in 1829 eenenleuwe
de zustervan LazarltsenM ariateBethanië.gemeentewet inleverde,verlangde de linker
Voortsvermelden wj zuster Marth,
a,bekend zjde meer en deregtermindervrjheid.De
wegenshare werken van barmhartigheid. Zj Koning ontbond wel iswaar deKamer,doch
heetteeigenljk Anna .
fiyef,werd geboren te Martignao zag zich door hetHofverlaten en
Besançon in 1749,zag zlch ineellklooster0p- nam kortdaarna zjn ontslaj. Onderhetmi
genomen,maar wjdde zich na de opheffing nistêrie Poliynaebehoorde hp t0tde oppositie,
harer orde aan de verpleging vau zieken en doch nam na deJulj-omwenteling deverdeh. In 1831
gewondentJa,ztjbezochtzelf'
sdegevangenis- diging van laatstgenoemde op zic,
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legdehj zjn mandaatalsvolksvertegenwoordigerneder,en overleed den 3denAgril1832.
Na zjn dood verscheen zjn:rEssalhistorique sur la révolution d'
Espagne etsurl'intervention de 1823 (1832,3d1n)''.
M artin (Henry),een uitstekend Fransch
geschiedschrjverjgeborendenzostenFebruaxj
1810 te St.Quentin,leverdeeersteenigehistorisc,he romans, doch bepaalde zich vervolgens bj de geschiedenis. Met Pa'
l
tlZccrpl
schreefhjeene:rllistoiredeSoissons(1837)''
welke den prjs van 12000 francsverwiert.
Tevensverseheen d: eersteuitgavevanzjne:
XHistoire de France (1823- 1836)'', waarop
de tweede,Omgewerkte volgde(1837- 1854),
waarvoor hj prjzen ontving vandeAcadémie
des Inscriptions en van de Académie Française. Nogmaals echter gaf hj eene nieuwe
bewerkingvan zjngesehiedboek(1855- 1860,
16 dln), hetwelk eene volledige historie van
zjn vaderland bevat.Voortsgafhtluit:,De
la France, de s0n gênie et (
le ses destinées
'
(1847)''@
M artineau (Harriet),eene beroemdeEngelsche schrjfster, geboren den 12den Jtlnj

Hollandsche Maatschappj van wetenschappen
doorzjn antwoordOp de vraag:qW atoft0t
op dien tjd overdenatuurljkehistorievan
0nsvaderland geschreven wasenz.''Hj overleed den 4denAugustus 1795.Van zjne werken noemen wj: oKerkeljke historie der
W aldensen t0top dezen tjd (1765;2dedruk
1775)'',- den algemeen bekenden rKatechismusdernatuur(1777- 1779enlater,4d1n)'',-

en pHistgriederwaereld (1780-1788,9d1n)''.

M artlnez de la R osa (Francisco),een
verdiensteljk Spaansch staatsman en dichter,
geboren te Granada den loden M aart 1789j

studeerde in zjnegeboortestad enwerd reeds
op lgclarigen Ouderdom hoogleeraar in de
wjsbegeerteen zedeltunde.Bj hetuitbarsten
van den vrjheidsoorlogin1808streedhj met

w oord en schkift voor de nationale zaak en
werd door het bewind naar Gibraltar gezonden, om hulp van Engeland te vragen.

Omstreeks dien tt
id vervaardigdehj hetge-

dichtpzaraqoza''.Daarhj wegenszjn jet
lg-

digen leefttld nog geene zitting lton nemen
in de Cortes,begat'hj zich naarEngeland,

Om er kenniste maken metde constittltionéle
1802 te Norwich in hetgraafsohap N oriblk, instellingen. Na zjn terugkeer in 1811 vond
w as van Fransche afkom st.Hare zwakke ge- hj de Cortes te Cadix, en deze benoemden
zondheid, hare doofheid en hare innige ge- hem t0t secretaris der commissie vool,druk-

hechtheid aan haren broeder deden btjhaar persvrjheid. Tijdens de belegering der stad
de liefde t0t de wetenschap ontwaken.Op19- doordeFranschen deed hj ereen bljspelen
jarigen ouderdom trad zj op alsschrjfster, een treurspelopvoeren,en dit laatste maakte
eerstuitneiging en daarna om in haar onder- diepen indruk op het volk.Na de invoering

hotld tevonrzien.EenJaargeld van deregéring wees zj echter valz de hand. Vooral
wendde zj pogingen aan om denmaatschappeljken toestand te verbeterenq hare be-

der grondwet van 1812,dienietzonderzjn
hj alsafgevaardigt
levanGranadaindeCortes
eeneOngemeenewerkzaamheid,waardoorhj
invloed was t0tstand gekom en,ontw ikkelde

lanrrjkste geschriften zjn: rlllustrations of zich den haat oy den hals haalde van de
polltical economy (1832-183419 dln)'',- clericaal-absoltlti3tlsche partj en van I'
erdi-

?Poor laws and paupers (1834),,- ,,socitjty
ln America (1837,3 dln),,,- en rurtyospect
ofW estern travel(1838,3 d1n)''.Daarenboven
schreefzj de romans:pDeerbrook (1839)''yThe hour and the man (1840)'',- p'
Forest
and game-law tales (1846,3 dln)'',- pluife

nand VII. W eldra wexd hj in hechtenis gellomen en tot1 maand gevangenisstrat'in de
Presidios van Afrika veroordeeld.D eom wen-

teling van Rit
jqo bragt hem in 1820 weder
naai- Madrid, waar hj zitting nam in de
Cortes.Inmiddels werd hj meer en meer gein the sick-room, or essays by an invalid matigd en verloor daardoor een grootgedeelte
(1844)'';- alsmede:ï
,pqaradltionsofPalestine van zjne jopulariteit. Nadat de Exaltados
(1831)'', 'p'Easte
rn life,present and past bj de verklezingen van 1820 de meerderheid
'
(1848,3 dln) ,- pHistoryYfEnglanddt
lring hadflen verkregen, werd hem door I'
erd'
ithe thirty year'
s peace (1851, 2 dln)'',- nand VII het voorzitterschap van hetm inisrPositivephllosophy(1853,2dln)'',- rtzetters térie aangeboden, hetwelk hj, hoewel met
on the law s ofman's nature and de:elopment weerzinj aanvaardde. Hj w ilde een midden(18514 met Atkinson4b',- en nluettersfrom weg volgen tusschen absoltltismusenvrjheid,
Ireland (1853)''.Harebjdragein tjdschrit
len maar bevredigde geene der partjen.Bj de
zjn voortsin 1861verzameld onderdentitel: kom st der Franschen (1823)door dewoede
Health,htlsbandry and handicraft.''O0k ver- des volksbedrei
çd en doorden Koning vertalde zj de: rphilosophie positive'' van bannen, begaf h) zich eerst naar Rome en
Comte(zdedruk,1874).Ha'
regeschriften On- toen naar Parjs,wpar hj 8jaarbleef.Gederscheiden zich door degeljkheid,duideljk- durende dien tjd hield hj zich bezig met
heid en vrjzinnigheid.Zj overleed den 27sten letterkundigen arbeid en gaf zjne: robras
Junj 1876.
literarias(1827,5dlnl''in hetlicht.In 1830
M artinet (JohannesFlorentius),een ver- ontving hjverlofom naarzjnegeboorteplaats
diensteljk Nederlandsch geleerde,geboren te terug te keeren, en in 1833, na den dood
Deurnein deMejerj van '
sBosch den lzden van I'
erdinand verscheen hj ook weder te
Jultj1729,studeerde teLeiden indetheologie Madrid.DeKoningin-Regentes(Xcric Cl
trisen werd eerstpredikantteGelllcum enRenoy, Jizll)koesterde grooteverwachtingen vanzjne
toen te Edam en in 1775 te Zutfen. Hj had gematigdheid en plaatste hem in M aart1834
zich tevens op de natuurkunde toegelegd en in plaats van Zea Wdrwzl#ez aan het hoofd
behaalde in 1767 de zilveren medaille bj de van het bewind.In die betrekking bragthj
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het Estatuto real(Koninkljke grondwet)t0t teruggeven. Het heeft eene langwerpige en
sànd, hetwelk in plaats van de eonstitutie zeerhoekige gadaante;het is zeerbergachtig
van 1812 eene beperkte staatsinrigting met en gedeelteltjk met oorspronkeljke wouden
Q Kamersaanbood.Hj werd daarover hard bedekt De opstuwing van den bodem is er
gevallen doorbeideparttjen,en toen daaren- veroorzaaktdoor6thansuitgedoofdevulcanen.
boven.wegens opheëng der Fuèros,eenbur- Voorts heeft men er een aantalkegelvormige
geroorlog in de Baskischeprovinciënontstond, en zacht-hellende bergen (pitonsen mornes).

legde hj in Junj 1835 deportefeuilleneder. ook zjn eronderscheidene kapen,die veilige
Gedurende de crisisvan 1839 en 1840 die baajen en havensvormen,veleriviertjesen
den val van Mavia O/leidïïptl en van hare eenige w arme bronnen.Hetklimaatiserwarm
partj veroorzaakte,begat'hj zichnaarParjs en veranderljk,maar gezond, en de bodesa
en werd er door E spartlro t0t gezant be- zeervruehtbaar.M en verbou:vt er suikerriet,
noemd.Dezelfdebetrekking bekleeddehj in koëj,cacao,katoen,tabak en velevoedings1842 en 1843 te Rome.Na de aftreding van gewassen.Dekgëjeultuuriser aanmerkeljk
Es
partêro keerde hj terug naar Spanle en af- en de suikerteelt toegenomen.Nu en dan
bevorderdealslidderCortesdemeerderjarig- wordt het eiland door geweldige orkanen en
verklaring van koningin Isabella.Toen voorts
na den valvan het ministêrie Gonzales Wrlrp
in Mei1846 onder de leiding van Narvaè'zde
zuivere Moderados aan het roer kw am en,
werd M artinez minister van Btlitenlandsche

door aardbevingen geteisterd.Hetis verdeeld
in arrtmdis:ementen.Dehoofdstad FortRûyal,
ook St.Louis genoemd, is de zetelvan het
bestuur, ligt aan eene baaiaan de westkust
en telt 0ng0V00r 13000 inwoners.D e gewigZaken en hielp de wjzigingen in de grondwet tigste koopstad echter is St.Pierre met eene

t0t stand brengen, waardoor de vrjzinnige roede reede,eeneversterktehaven en 23000
bepalingen der constitutie van 1837vernietigd

werden.Met Narvaëz trad hjin 1846 afen
wasvan 1847t0t1851gezantteParjs.Daarna
nam hj wederzittinq 11
4de Cortes,werd er
bjherhalingt9tvoorzlttergekozenenbehoorde
er gedurende 4 Jaren totde Oppositie.'
fn1857
in hetministérieArmero-=
'
Honbelasttehj zich
methetambtvan eersten staatssecretaris.Onder hetkabinet O'Donnell(18581zag hj zich

1nW 0n0rS.

M artinus. onder dezen naam vermelden

wj:

Den
eill
ye
ni
ren
teltSa
b
ar
aJ
Kartinusof&.Maarten,yeboin Pannonia (thans Steln in
Beneden-Hongarje)omstreekshetJaar306.Hj
was de zoon van Heidensche ouders,bezocht

de Christeljkesehûolte Pavia,mnestop last
van zjn vader a1s krjgsman dienen Onder
benoemd tot vcorzitter van den staatsraad, Constantinsen Jnlon'
ts en vertrok vervolgens
en oolt de Corteskozen hem in 1860 t0tpre- naar Gallië, waar hj gedooptwerd en zich
sident.Voortswashj seoretarisvoorlevens- onderscheidde door een detlgdzam en wandel.
lang van de Spaansche Académie,enoverleed Vooralwashj weldadigjegensdearmen,en
te Madrid den 7den Februarj 1862. De be- nadathj eenigefjarenal
smonnikgeleefdhad,
middelingspolitiek in Spanje verloor 1 hem toog hj naar annonia, waax hj ook zjne

haren voornaamsten vertegenwoordiger. O0k moeder deed toetreden t0thet Christendom ,
als d.ie'
hterheefthj veelgeleverd,zooalshet maar door de Arianen gegeeseld en gebannen
treurspel: nEdipo'',- het drama: mLa con- werd.Toen hj voorts te Milaan vervolginltsverduren moest,
Juracion deVenecia''- en hetbljspel:rLa gen van bissehop Au enti'

hya en casa ï lamadreen la mase,
ara''-

vertrok hj naar het eiland Gallinaria in de

welke zich onderscheiden door zoetvloejende
taal.Eindeljk schreef hj een paar romans
en onderden titel:pEspiritt
ldelsiqlo(18351851, 10 dlnl'' eene gesehiedenls van de

zjn wensch benoemde men hem.tot bisse,
hop

alsmede het llerdicht: pEl arte poetica'' en Ligurische Zee en vestigde zich later te P0ieen bundellierdiehten (183342de druk 1847), tiers, waar hj vele aanhangers vond Tegen
van Tours, doeh om zieh aan de w ereld te
onttrekken, bouw de hj tusschen de Loire en
eene steile rots het klooster M arm gutiers?

waarhj in 400 overleed.Metkrachthad hjx.
:.Ter ztjnereerviertde R.Katholieke
eilanden,teltop 18 (n geogr.mjlomstreeks cïllitzzlf
153000duizendinwoners(1874))die,metuitzon- kerk op den llden Novem ber het feestvan

FrM
ans
chrMevolutie.
artlnlque, een

der kleine Antillische zich verzet tegen de teregtstelling van Peis-

dering van 10000 Europeanen,8000 Indianen
en 12000 Chinézen,allen t0t den Negerstam

St. Maarten. Op dien dag ontving de geeste-

ljkheid te voren de tienden van hoenders en

behooren.Diteiland isnaGuadelouyedebe- ganzen, zoodat00k thans n0g op vele plaatlanyrjkste bezitting derFransehen ln W est- sen de gew oonte bestaat om alsdan een geIndlë.Het werd reeds in 1493 doûrde Span- braden gans op te disschen. Vele kerken
jaarden ontdekt,maar nietin bezitgenomen. zjn aan hem gewjd.
Het bleefalzoo in handen der Caraïben,totF/T PaIuen te weten:
dat er zich in 1655 ongeveer 150 Fransche

A lrfilçfd I (649- 655),geboren te Todiin

kolonisten van St.Christoyhevestigden en de Toscane.ToenhjOpdeeersteLateraansynode
tenondergebragte inboorllngen noodzaakten
om naar St.Domingo en St.Vincentte verhuizen.De Franscheregéring kochtheteiland
in 1664 van de kolonisten voor 60000 livres.
Het werd in 1762,1794 en 1809 door de En-

gelschen veroverd,maartelkensaanFrankrjk

de Monotheleten en keizer Herâeli'
usin den
ban deed, werd hj in 653 doorden keizer-

ljken stadhouder Callioœas gevangen naar
Constantinopel gebragt en wegensmajesteitBschennis ter dood veroordeeld.D00rtusschenkomst van den patriarch Panlns werd echter
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dedoodstrafmetballingschap verwisseld.Hj Académie van W etenschappen te llqnchen
vertrok naar den Chersonesus en overleed leverdehj levensberigten van onderscheidene
aldaarin 655.Laterishjheiliy verklaard.- m erkwaardige m annen? w as eene reeks van
Martinus11 (882-884)ofMar'
tnnsIenMar- Jaren werkzaam als dlredeur van den botafïal.
v 1I1 (942-946) of Marin'
us 11 rorden nischen tuin te Miinchen,werd in 1864 emeveelalnletgerekend,zoodatalsdanM arhn'
t
o IV ritus, en overleed den 13den December 1868.
(1281-1285)alsdetweede geldt.Onder zjn M artynia L.is de naam van een planbestuur had de Siciliaansche Vesperplaats.- tengeslacht uit de familie der Bignoniaceën.
M artinns F, uit het oude geslacht der Co- retOnderscheidtzichdooreenongeljks-splelpu l'.v, in 1417 gedurende de Kerkvergade- tigen kelk, door eene bloemkroon m et eene
ring te Constanz t0t paus gekozen. Hj buikige buis en een wjden, keelvormigen,
reed toen op een witpaard,door den Keizer ongeljk s.lobbigen rand met achterwaarts
en den Keurvorstvan dePfalzbj den toom geslagene bovenste lobben,door 4 vruchtbare
gehotlden,terwjltalrjke Vorsten zjn gevolg (bj e
'én onvruchtbaren) meeldraden en door
uitmaakten.Metschranderheidbeheerschtehj eene houtige:haakvormig gesnavelde,z-klephet Concilie, zoodat alle hervormingsplannen pige,4-hokklgezaaddoosmetrimpeligezaden.
in duigen vielen. Hj slootafzonderljkecon- Hetomvatoverbljvende en pénjarigekruiden
cordaten met Duitschland,Frankrjk en En- in Noord-en Zuid-Amerika, van welke somgeland,en slootde vergadering Ondernietige mige t0t de sierplanten behooren.Wj vervoorwendsels na de 45ste zitting. Toen Bene- melden:M .Orczplcdl Swartz,uitZuid-Ame#ïc/f
l,
s XIII in 1424 overleden WaS, Tverd rika, met een vertakten, behaarden stengel
Olemens VIIIt0tzjntegenpausgekozen,doch ter hoogte van êéne Ned.e),met3-tot5-l0bdezevergenoegdezichmethetbisdom Majorca. bige, getande, aan de basis eenigzins hartEen concilie,doorM artinnste Paviabjeen- vormige bladeren en groote,lichtroode, begeroepen en vervolgens naar Siéna verlegd, haarde bloemen.De vleezige wortelvan deze

bragtnirtst0tstand,enhjoverleedin1431. plantwordtop dewjze van scorzonéren geM artlus (KarlFriedrichPhilipp von),een geten en 00k wel z00 genoemd..V .diandra

uitstekend Duitsch natutlrkundige en reiziger, GIpz., uit Mexico,heeft witte oflichtroode,
geboren te Erlangen den l7den April 1794, donkerrood gevlekte bloemen, - M. Yfdl
studeerde en promoveerde in zjnegeboorte- I.A dl.,uitBrazilië,mett0tkortq eindelingsche
plaats in de geneeskunde en nam vervolgens trossen vereenigde,trechtervormige bloemen,
met Spo en anderen deelaan de hoogstbe- w elke van buiten groen-geel en van binnen

langrjke Oostenrjksch-Bejersche expeditie
naar Brazilië(1817- 1820),waarvan hj verslag gaf in zjn voortrefeljk boek:rReise
nach Brasilien (1824- 1831,3 dln)''.Voorts
leverdehj deuitkomsten zjnerkruidkundige
nasporingen in eene reeksvan wetenschapyeljke werken,zooals:pNovageneraetspecles

oranlekleurig en rood gestippeld zjn,- en

M . zrplpycïtfel Z., aan de Mississippijmet

groote,lichtroodeofwittezgestipyeldebloemen.
M artyr (Justinus),z1eJwst%nt
u.
M arum (Martinusvan),een verdiensteljk
Nederlandsch natuurkundige,geboren teDelft
in 1750, studeerde te Groningen en promo-

plantarum (1824- 1832, 3 dln met 300 ge- veerde aldaar in de geneeskunde op eene diskleurde platenl'',- mlcones plantarum cryp- sertatie: pover de bewegingendervloeistoFen

togamicarum (1828- 1834,met76 gekleurde
platenl'', - pHistoria naturalis Palmarum
(1823-1845,3 dln met 219 gekleurde platenl''- en pFlora Brasiliensls(1840 enz.
l''
metEndlLcher en allderen.Daaraan heefthj
boejende nattlurtafereelen toegevoegd. Van
zjneoverigegeschriftenvermeldenwj:plteden
und Vortrâgen iiber Gegenstânds aus dem
GebietederNaturforschung (1838)'',- pplan-

in de planten''.In 1776 vestigdehj zich als
lector in de natuurkunde. Zjn antwoord op
eene prjsvraag:ooverdegephlogisteerdeen

geneesheer te Haarlem en werd er w eldra

gedephlogisteerde luchten''werd in 1788 door
Teyler's Genootschap bekroond.In 1784 werd

hj directeurvan hetmuséum van gemeldgenootschap alsmede bibliothecaris,en deed als
zoodanig eene grgote, sterk werkende electriseermachine vervaardigen, die deopmerk-

tarum hortiErlanyensisenumeratio(1814)''
,XFlora cryptogamlca Erlangensis (1817)''
,- zaamheid van alle natuurkundiyen in Europa
XDie Pqanzen und Thlere destropischenAme- t0tzich trok.Vool'
tswerd hj ln 1795secrerika (1831)'',- rDas Naturell,die Krank- taris der Hollandsche Maatschappj van W eheiten, das Arzthum und die Heilmittel der tenschappen te Haarlem , behoorde t0t de
Urbewohner Brasiliens(1843)''j- gBeitrëgen eersteleden van hetKoninkljk Nederlandsch
tituuty werd in 1815 benoemd t0tlid der
zurEthnographieundSjrachenkunde(1863- Ins
Commissletothetontwerpenderwetten voorhet
1866,2dln)'',- gBeitragenzurEthnographie
und Spracllenkunde Amerikas (1867)'', - hoogeronderwjsenversierdmetdeOrdevan
Conspectus regni vegetabilis secundum cha- den Nederlandschen Leeuw , was tevens lid

racteres morphologicos (1835)'' - pslrstema van het Provinctiaal Utrechtsch Genootschapj
materiae medicae vegetabilis Braslliensis en Overleed den 26sten December 1837.Van

(1843)'',- rDieKartoFelepidemiederletzten zjne geschriften vermelden wj:rverhandeJahre (1842)'',- rAmoenitatesbotanicae M0. ling over het eleetriséren (1777)'',- pproefnacenses (1829- 1831)M,- e1 Onderscheidene nemingmetTeyler'
selectriseermachine(1790)'/)
beschrjvingen van afzonderljke plantenf
ami- - en rBeschrjvingvanchemischewerktuigen,
liën en plantengeslachten.Als secretaris van behoorendeaan Teyler'sstichting (1798)''.
de wis- en natuurkundige afdeelingen der
M arx (Kar1)) de voornaamste vertegen-
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woordiger van hettheoretisch sodalismus en Kamer,dieuit74 voor2Jaargekozeneleden
d.
e stichtervan de Internationale,iseen telg bestaat,en de gouverneur,voor4jaargekovan Israëlietischen stam en werd geboren te zen, is met de uitvoerende magt bekleed.
Trierden zdenMei1818.Hj studeerdein de Maryland zendt 5 vertegenwoordigers naar
regten en huwde met Jenny rpp W estphalen, het Congrès. De zetelder regéring is Annaeene zuster van een later lid van het minis- polis met omstreeks 5000 inwoners, en de

térieManteufel.Hj legdezich metjvert0e aanzienljkste stad is Baltimore (ziealdaar).
M asaniëllo , eigenljk Thomas x<zlilllp,
op de staathuishoudkunde, redigeerde de:
DRheinische Zeitung'',moest de wjk nemen een visscher van Amal; 'vas de aanvoerder
naar Parjs en deed er metArnold .
/f
x.
@ de Van den opstand,diein Julj 1647tlitbarstte
XDeutsch-französische JahrbiicherenmetHein- tegen den Spaanschen Onderkoning te Napels.
HcFz Keine den Vorwârts'' in het licht ver- Het Juk, waaronder de bevolking reeds lang
schjnen.In 1841 uit Frankrjk verbannen, gebogen ging, was in Januarj 1647 onver-

ging hj naarBelgië,werd 0ok hierin 1848 drageljk geworden door zjn maatregel om
verdreven,envertrokoverFrankrjknaarKeu- ook op hetooftbelasting teleggen,enerontlen,waar hj de redactie der:pNeueRhei- stond onder de lagere volksklasse eene dreinische Zeitung'' op zich nam. Toen deze in gende gisting. M asaniëllo was daarenboven
1849 opgeheven werd, ging hj overParjs verbitterd dooreenehardvochtigebahandeling,

naar Londen,alwaar hj na dien tjd geves- welke zjne vrouw hadondergaan.Meteenige
tigd bleef,Hj scbreef:,,l
Misèredelaphilo- geljkgestemde makkers besloothj wraak te
sophie, réponse à la pphilosophie de la mi- nemen,en een oplo0p bj de belastinggebousère''parM.Proudhon (1847)'' - pManifest wen gaf op den Tden Julj 1647aanleiding
der kommunistischen Partei (1847)'',- rDer t0t eene groote volksbeweging. M asaniëllo

18 Brumaire (1869)'',- rKritik derpoliti- verdreef de belastinggaarders, vernielde de
schen Oekonomie(1859)''
,- en rDasKapital belastinggebouwen en maakte den Onderko(1867;2de druk 1873)1'.Hj stichttein 1866 ning z00 bevreesd, dat deze zich bereid bede Internationale, en had t0t 1870 Op die toonde t0teene schikking. Intusschen wàren
de lagere volksklassen meester van de stad.
Paleizen w erden verwoest,tegenstanders gedood, en M asanièllo hield hetgezag in han-

vereeniging eenaanmerkeljkeninvloed,welke
na dien tjd door de tegenwerking van .
BaH lil niet weinig verminderde. Na een kort
vertoefte New-York woont Marœ bj voort-

den.Hj slootden 13denJulj in dekerk del

during in Engeland'
s hoofstad.
Carmine eene overeenkomst met den OnderM aryland ,een derVereenigdeStatenvan koning, w aardoor alle belastingen van den
Noord-Amerika, omvat het oeverland der laatsten tjdwerden afgeschaft.Doordenwaan

Chesapeakbaai(58geogr.mj1lang)enstrekt zjner grootheid bedwelmd, gaf M asanollo

zich uit tusschen Pennsylvanië,Delaware en zich nu aan allerlei buitensporigheden over,
Virginia met eene smalle strook langs de en
hetr
se
ta
eds
alzd
je
nner16den Julj bezweek hj voor
makkersalsofl'
ervan dezelfde
Potomac t0t aan de westeljke helling van
het Alleghanygebied. Het binnenland is er volkswoede,diehjhadweten Op tewekken.

aber heeft die stofbewerktin zjne opera:
zeervruchtbaar;hetlevertvooraljzer,aluin, A'
steenkolen,tabak en allerleisoortenvangraan

La muette de Portici'',welke 0.a.in 1830de

en ooft.Deze Staatteltop 4413/5de L geogr. hartstogt des volks te Brussel in beweging
mjlruim 780000inwoners(1870),Onderwelke bragt.
zich ongeveer 600000 Blanken bevinden.De

M ascarenhas-eilanden is denaam der

slavernp is er den lsten Januarj 1863 afge-

vsull
I
eanische eilanden Réunion (Bourbon) en
e de France (Mauritius), met het elland

schaft.Graan en schapen,wollen en katoenen
stoFen, leder en jzeren voorwerpen ztjn er Rodxiguez.Zie onder die namen.
de voornaamste voortbrengselen.De handelis
M ascate ofM askateisdeaandehoofdstad

er zeeraanzienljk.Voorhetonderwjswerd ontleendenaam vandenStaatOmânaan deooster te voren slecht gezorgd;hetisechter in kustvan Arabië langs de zeevan Omo
an(Bahr
de laatsteJaren aanmerkeljk verbeterd.O0k Omân
,),hetnoordeljk gedeeltevan de Arabiw ordt het land m eeren meervan spoorwegen sche zee. De heerschappj is erfeljk in het
doorsneden. Ditland w erd in den aanvang
der 17de eeuw door kapitein Smitltbezocht.
K arel f, koning van Engeland, gaf het in
1632 in leen aan Calrert, lord Ballimore.
Deze noemde hetMaryland ter eere der K0-

Huis van een stamheer,die in den aanvang

der voorgaande eeuw t0t den troon Ferd ge-

roepen. De Imam ofSultan van Oman,,
9ç/-

l'id ,9ci#,die van 1804 t0t 1856 regeerde,verhief met hulp der Engelschen door een zacht
ningin en opende ereenewjkplaatsvoorde en doelmatig bestuur Mascate t0t den magvervolgde R.Katholieken,zonder evenwelde ti
qsten Staat van Arabië en t0teen dergeaanhangers van andere kerkgenootschappen wlgtigste handelsgewesten van het Oosten.
uit te sluiten. De kolonie ontwikkelde zich Tothetlmamaatbehoortnietalleen hetkustvoorspoedig, Ontving in 1650 een vertegen- land Omân en onder zekere voorwaarden van
woordigenden regéringsvorm , werd in 1776 afhankeljkheid deArabischezuid-enwestkust
een vrpe Staat, en trad in 1788 t0e t0t de van de Perzische golf tOt aan de BabreinUnie. Zjne tegenwoordige grondwetdagtee- eilanden, maar 00k de smalle kuststreek der
kent van 18514de w etgevende m agtis er in Perzische landschappen Mogistan en Laristan

handen van een Senaatvan 22 voordentjd metde koopsteden Bender-AbbasienLindsja
van 2JaargekozeneledenenvaneeneTweedo en de eilanden Ormus,Kisjm ,Laredsj(El-

426

MASCATE- MASENDERAN.

Aredsj) en Hindslam, alsmede de kustvan
Beloedslistan van Ras-Tanka t0taan Passani
en Ras-passinoe metdehavenplaatsen Gwatar
m1Gwadel.OnderImam Sqjiid-Saidbehoorde
onmiddelljk t0tMascate0ok degeheeleO0st-

met de Aziatische bezittingan op 600000 zielen, - een aantal,hetwelk vöör de afscheiding van Zanzibar 2 millioen bedroeg.Onder

STjid-Said is het staande leger Op 20-t0t
30000 man, de oorlogsvloot op 87 schepen
Afrikaansche kust W azamba ofdie der S0e- met 730 stukken,en de koopvaardjvlootop
aheli-Negers,omstreeksvan den evenaarzllid- 2000 vaartuigen gebragt, doch een en ander
w aarts tot aan Kaap Delgadom etde eilanden is later in vervalgeraakt.

DehoofdstadMascate,deverbljfplaatsvan
den Imam ,nabj den keerkring op den acheenigen tjd heteilandSocotora.Nazjnover- tergrond eene dool-steile,naakte rotsen 0m ljden echter(1856)verdeelden zijne zonen de zoomde,vischrjke baai der zee van Omân
lleerschappj.De oudste,k
%ql'
)'
id-ulpezcewi,vel'
- gelegen en aandelandzjdevanvestingwerken
kreeg Mascate metde Aziatische,endeandere voorzien, heeft naauwe, morsige straten,
de Afrikaansche bezittingen, daarbj schat- huizen van aarde en palmtakken en slechts
pligtig bljvend aan eerstgenoemde. Sjljid- weinigeaanzienljkegebouwen.Totdezebe-

Patta, Lamoe, Melinde, W ita (M0mba,
s),
Pemba,Zanzibar,Monia en Kilwa,alsmede

hoort het ruime paleis van den Imam. Het
drinkwater Niordt uit diepe welputten naar
de stad geleid. Verder westwaarts aan eene
dergeljkebaailigtdebevallige stad Matra of
Matara, de zetel der wevers, wapensmeden
enz.,met30000 inwoners.Metdezeenandsre
naburige plaatsen telt de hoofdstad Mascatej
gelaten zich aldaar te vestigen. Eigenljk is waar bevolking en handelwegens het ongeditlandafhankeljk vandeBritten,daardeze zondeklimaatverminderen,50000zielen,eene
er het gezag der beheerschers handhaven. In bonte menpel
ing van zeerverschillendev01het algemeen levert Omân niet veel voort- keren.Zj lsinmiddelsn0r altjd eenegewigbrengselen op,ofschoon sommigekustgewesten ti
ge stayelplaats,endeswlntersisharehaven
t0t de vruchtbaarste en meest bevolkte ge- eene wtkplaatsvooralle schepen derIndische
deelten van Arabiö behooren.
Zee.T0tde uitvoerartikelenbehoorenerhoofd-

TlP:/
lc:é is heerschzuchtig en geldgierig,en
de gestadige verdeeldheid dier broeders zou
reeds den valvan hetvorstenhuis veroorzaakt
bebben, zoo Engeland niet w are tusschen
beiden gekomen.Evenals Aden voor deltoode
Zee, zoo is M ascate de sleutelvoor de Perzische Golf, en de Engelschen hebben niet na-

De bewoners, voor z00 Ver zj zich niet
Arabieren,dragen dennaam van Kartani;zj
hebben dezelfde taala1sde meernoordwaarts
ge
vestirde Arabieren, maar wjken voor
'toverlge nagenoeg in allesvan hen af.Naast
hen zjn andere Arabische stammen uit het
noorden derwaarts verhuisd, namel
jk de
vermengd hebben metde derwaartsgetrokken

doeken,tapjten,wapens,graan,dadels,ooft
en gedroogde visch,vooralhaajen,diehier

gegeten en zelfs naar China vervoerd worden.
O0k bestaat ereen levendigehandelinpaarlen.
Van het jaar 1507 toen uLlbuquerque haar
veroverde, t0t aan 1648, toen de Arabieren
haar hernamen, behoorde deze stad aan de
Portugézen.
M asenderân ofM azenderân,eene Perzidweepzieke W ahabieten. Over de andere iuwonersvan Omân heeftechter W '
altdb en zelfs sehe provincie aan de zuid- en zuidoostkust
M ohammed geen gezag, terwjl zj Aliver- van de Caspische Zee is ongeveer 48 geogr.

werpen. Zj willen van den Koran nietswe- mjl lang, heeft eene oppervlakte van 750
L) geogr.mjlen bestaatuiteene kustvlakte
ten,en zelfs de bedevaarten naar Mekka zjn (
afgeschaft.Later ontvingen ztJnaarden stich- van afw isselende breedte,maar zonder goede

havens,m etdaarachtergelegene terrassenvan
het Elboersgebergte. Het land is mild besproeid door een aantalkleine rivieren,heeft
een Tvarna, vochtig en ongezond klisaaatjen
tuurljke godsdienst, - eene soort vallpan- bezitin de vlakten en dalen een zeer vruchttheïsmtls ontwikkeld. D e Karm aten dragen baren grond,waarveelrjst,graan,hennep,
een wit gewaad en een witten tulbandqzj katoen, suikerriet, tabak, m eloenen, augurter eener secte den naam vanK armaten1maar
verwierpen elke geschrevene w et en ieder
leerstuk.Op de grondslagen van hunne aloude
godsvereering heeft zich eene soort van na-

hebben,behalvehunnebjwjven,slechtse
'éne ken,kastanjes,citroenen entalrjkeoot'
tsoorwettige vrouw ,en deze draagtgeen slujer; ten w orden verbouwd.De moerbeziënboom en
wjn en tabak worden erin groote hoeveel- dienen ervoordezjdeteelt,en digtewouden
heden gebruikt, - goud en iilver veel ge- vormen den voornaamsten rjkdom deslands.
dragen. Over het algemeen heerscht er eene De veeteelt bloeiter,alsmededeJagten de
groote verdraagzaamheid, maar tevens eene visscherj, - de njverheid bevindt erzich
sterke neiging t0t weelde.Jaarljks wordter op een lagen trap, doch de handelm et de
eene menigte Negerslaven uitZanzibaringe- overige gewesten vanPerziëen metRuslandvoerd,maar velen van hen verwerven allengs vooral in rjst,zjde en katoen iservan
de vrjheid, zoodat zj nu reeds een vierde groot belang.De inwoners, 380000 in getal,
der bevolking uitmaken.De Imam bezit den onderscheiden erzich dooreene donkerehuidalleenhandelen eeneljfwachtvan 1000 man. kleur, doo1.eene onzuivere taal? door hunne

Nevens hem bestaater eene invloedrjke aris- trotschheid en onverdraagzaamheld.Zg behootocratie, en iedere stad heeft eene zekere ren t0tde Sliïten.Veel tall
'jker en meerenzelfstandigheid.De uitgebreidheid des lands deels t0tde Sunnieten behoorende zjn erde
kan niet met Juistheid worden bepaald.en zwervendestammen,die,schoonschatpligtigaan

Qebovolking van Omân schatmen op50000% Perzië,Mn eigene stamhoofden gehoorzamen.

MASENDERAN- MASORA.
Masenderân is een gedeelte van hetoude
Medië en Hyrcanië, door M edoesi bezangen
alshetland der helden en derrozen,en 00k
nu n0g rde tuin van Iran'' genoemd. Het

4Q7

met de dienstvan Dionyso'
n,bezigde menaan-

vankelijk hetmaskerOok op hettooneel.Het

antieke masker was eene soortvan helm ,die
hetgeheele hoofd bedekte.Eerstwerd hetin
bloeideonderslach AbbasdeGropï:Omstreeks Griekenland gemaakt van boombast, daarna
1600 na Chr. Deze en andere beheerschers van ledor, hetwelk m et linnen gevoerd w as.

bouwden er buitenverbljven met prachtige Eindeljk vervaardigde men hetmasker zelfs
parken en waterwerken, wier overbltjfselen van ivoor. M en onderscheidt 4 soorten van
o0k nu nog bëwondering wekken.De tegen- maskers,nameljk tragische,kûmische,satp

woordige hoofdstad der provineie is Sarimet rische en dansmaskers.Meestalwas het oude
omstreeks 30000 inwoners.Voortsheeft men maskervoorzien van eenegrootem ond-opening,
er Asterabad,Amoelenz.
alsmede van motalen stangen,om de stem te
M asinissa,koning der Massyliërs in Ntl- versterken.l-letGrieksche gebrtlik kw am 0ok
* @.@.*
mldle was een zoon van Gula onderscheidde te Rome in den smaak en ging vervolgens
1 heid en eer- over Op de Italiaansçthe Commedia dell'arte.
zich door dapperheid, schrander
zucht,was in den tweeden Punischen Oorlog D 0n Pasqtlale, de doctor van Bologna,ook
(213 vöôrCh<.)eenbondgenootvanCarthago, Graziano geheeten, Pantalone van Venetië,
daar Hasdrllbal hem zjne sohoone dûehter de listige bedienden Seapino en Arleechino,
Sopltonisba had toegezegd,en streedinSpanje Brighella van Ferrara,,Beltram o van Milaan,
aan dezjdeder Carthagers,terwtilSyphaœ, Gelsonimo van Rome en de bluFende kapieen ander Num idisch koning, die desgeli
5
jks teins Spaviënto.Frocasso en Tempesta;Tarnaar de hand van Shphonisba gedongen had, taglia de Stamelaar,Giangtlrgolo en Coviello
zich bg de Romeinen voegde.'roan eehter na van CalabriërTruffaldino en Smeraldino,C0denederlaag de< Carthagttrs bi
A iletta warf
)n sedert de midden*
.
jBaecula(207) ltlmbina en Sp
H asdrnbal,Om Syphaz aan ziellte verbindtan, eet
lwen de gewone,door maskersOnderscheidezen ztjne doc,
htertgezegde,steldeMas'
lnissa done ltaraktersvan hetltaliaansche volkstoozich in betrekking m et de Romeillen?w erd neel en w erden in d(3 l7de eeuw ûok elders
deswege na zjn terugkeer uit Sllallje door in Europa oygevoerd.
Syphaœ en de Carthagers aangevallen en verllet gebrulk van maskers,zooalsdezethans
trok (volgensLivil
ts)alsvlugtelingmeteenige gedragen w orden,isafkomstig uitItalië,bertliters naar Seiplo,toen deze in 204in Afrika paaldrlljk uit Venetië,waarmen ze bj alle

landde.MetdeRomeinenverbonden?vochthj feesteljke gelegenlleden bezigt.Aan dezezjnt1tegenCarthagnenteg:n Syphas,diezoowel de der Alpt)n waren de maskers reeds in de
zjn rtjk als Shpl
tonisba verloor en krt
jgsge- 14de eellw in zwang; zj werden dooraanvangenwerd bj deRomeinen.M lbslnissaver- zienljke vrotlwen gedragen om het gelaat
gat'aan Shpltonisba hare ontrouw en trad met tegen de ruwheid van het weder te beschuthaar in hetht
lweltjk;maardoorSvpiogedron- ten. Deze gew oonte bcstond nog in de 17de
gen, die hare tlitlevering begeerde uitvrees, eeuw ,maarwerd in de 18dedoormoeslesen
dat zj haren gemaal mogtOverhalen Om de blanketselverbannen.
zjde van Carthago te kiezen,zond hj haar M askeraden noemt m en volksfeesten,
den gifbeker. De Romeinen beloonden hem

w aarop gemaskertle en verkleede personen

metkoninkljkeeerbewjzen e1zscllgnken hem zich bejveren orflde menigtet0tVroljkheid
hetland van k
Syphai
r)ennadenslagbjZama te stem men,maar vooralgrooteoptogten,die
moesten de Carthagers hem erkenneu als k0- eenOfanderhistorisehfeitvoorstellen.Dikwjls
ning van geheel Num idië. Na de nederlaag w ordt eene lnaskerade gegeven doordestudenvan Rannibal poogde hj gedeelten van het ten eener hoûgestthool,w anneer deze een begebied van Carthago aan zjn rjk t0e te voe- langrjk gedenkfeestviert.
gen en w erd telkens door de Rom einen,die
als scheidsregters optraden,begunstigd.Toen

htJ ten laatste zich een der vruehtbaarste en

beste gedeelten toeëigende, w erd de oorlog

letsanders is een qemaskerd bal.D itisna-

meljk eene danspartlj,waar deaanwezigen
door masker en verkleeding moejeljk ofin
het geheel nietherkenbaarzjn.Hetvaderland

van het gemaskerd balis ltalië,ellhetontstond aldaar door de begeerte om zich ineen
zonderling gewaad ofin hetkaraktervan een
bepaald persoon te vertoonen,zit!h ongedwonden male de oorlog verklaard? doch M asi- gen onder de groote menigte te bew egen en
nissa Overleed reeds in 148 vôörChr.,in den zich met allerlei ontmoetingen te vermaken.
otlderdom van 92jaren.Zljn rjk werd onder Zulke gemaskerde bals werden sedertde 17de

onvermjdeljk,en deRomeinenmaaktendaarvan gebruik om ()ok van htlnne zjde een
einde te maken aan den vrede.Aan de Carthagers werd alzoo (150 vötsr Chr.)ten der-

zjne3 zonen M ielpsa,GIJ'
II:.
VJenMastanabal
verdeeld; de zoon van laatstgenoemde was
Jkqnrtha (zie aldaar).
M asker (Het),in hetmiddeneetlwsch Latjn masea en in hetItaliaansch masaera,is
reeds zeer oud. Tmmers men weet,dathet

eeuw algemeen en zjn 0ok nu n0g na den
vastentjd op vele plaatsen in zwang.Te Parjsworden erjaarltjksn0g altjdgegeven.In
onsVaderland hadden eralthans voorheenw el

eens qlaats, die gegeven werden door eene

sociëtelt ofeen besloten kring van kennissen,

reedsin GriekenlandbjfeesteljkeOptogten- waarbj de aanwezigen zich op een bepaald
vooralbj deeeredienstvanDionysos(Bacchus) tjdstip allen tegeljk van hunne masker8ontgebruiktwerd.omdatdeoorsprongvanhet deden.
Grieksche treurspel in naauw verband staat
iiasora (overlevering) noemt men eeno
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verzameling van oordeel- en uitlegkundige gelegen, is de zetelvan een bisschop,heeft

opmerkinyen omtrentden tekstendevocalen- eenigefraajegebouwenen telt5000inwoners.

plaatsing ln de boeken desOudenTestaments. Men heeft aldaar en in de nabijheid van CarZj zjn afkomstig van de Israëlietische ge- rara (7000 inwoners)een groot aantalmarleerden uit de beide laatste eeuwen vôörCkr. mergroeven, die prachtig w it marmer opleen
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Mischna''

deljkeoverleveringvoortgeylant,gedeelteljk
0j den rand van handschnften geplaatsten
elndeljk bj elkander gevoegd en van tjd
tot tjd vermeerderd.Detegenwoordige pMa-

Ve1*on.

M assachusetts, een derVereenigde Staten van Noord-Amerika, gelegen tusschen
New-llampshire en Vermont ten noorden,
New-York ten westen,Connecticuten RhodeIsland ten zt
liden en den Atlantischen Oeeaan
ten zuidoosten en oosten, heeft eene opper-

sora'' is eerst in de llde eeuw voltooid!en
men verdeelt haarin de Groote en deKlelne, vlaktevan 367 1 geogr.mjl.Hetbezitaan
van welke laatste slechts een uittrekselbe- zjne sterk ingesnedene kusteen grootaantal
staat. De rMasora''is voor de geschiedenis lrapen,landtongen, baajen en uitmuntende
qbaal,
en de critiek van den Hebreeuwschen Bjbel havens, vooral de groote M assaehusett.
van grootbelang.Toch hebben hare vervaar- die tcn zuiden Omsloten wordtdoor het sikdigers - de M asoreten - 00k veel gedaan kelvormig, in Kaap Cod uitloopend schierwatweinig ofnietsbeteekent,bjv.hetaantal eiland Barnstable en er den naam draagt van
w oorden en m edeklinkers geteld, het m id- Kaap Cod'
s-baai, alsmede de daartegenover
denste Foord van elk boek opgezochtenz.De gelegene Bgbzzardsbaai.Vöördezuidkustvindt
XMasora'',geordend door Jaeob ben-O#cp%zzluit men er onderscheidene eilanden, van w elke
Tpnis ten behoeve van den boekdrukker Da- Martha's Vineyard en Nantucket de grootste
n%el .foplùer.g te Venetië, is aldaar de eerste zjn.HetgchiereilandNahanttennoordenvan
maal in 1525 in den Nnbbjnschen Bjbelge- de haven van Boston wordtwegens zjner0drukt,- later bj herhaling en 00k te Am- mantische oeversdruk bezocht.De bodem van
sterdam (1724- 1727). Eene verklaring der Massachusetts bestaat uit 3 afdeelingen. De
Masoretische uitdrukkingen is geleverd door kustzoom is eene eFene, zandige, alluviale
vlakte, waarachter zich eene heuvelreekster
El
M
ia.
n
Zerïjg,alsmededgorB'
uœtorjl
asovle noemde men gedurende hetzelf- hoogte van 100 Ned.elverheft.Het tweede
standig bestaan van Polen de vruchtbare 00r- ofmiddenste gewest omvat het fraaje da1
den aan de W eichsel,de Boeg en de Narew , der Connecticut, - en het derde het bergmet de hoofdplaatsen W arschau, Plock en achtige, maar vruchtbare Park Berkshire,
Rawa. De inwoners droegen den naam van bedekt met 2 bergketens, wier hoogste punt
àYasoeeen.
zich 1200 Ned.el boven de oppervlakte der
M assa noemt men de door hetgewigtte zee verheft. De Connedicut besproeit dezen
bepalen hoeveelheidstof,waaruiteenligchaam StaatOvereen afstandvan 11geogr.mjl;de
bestaat,terwjlmen dehierdooringenomene Housatonick stroomt in het westen en de
nlimte metden naam van %dt
gebreidlteid (vo- Merrimac in het noordoosten des lands.De

lumen)bestempelt.De verhouding van massa grond is er in het algemeen niet zeer mildl
en volumen bj verschillende ligchamen is maarwordt metzorg bebouwd.Behalvejzel
wegens de verschillende digtheid zeer onderscheiden. M en bepaalt de massa door w eging
in hetluchtledige en hetvolumendoormeting
van den inhoud.

heeftmen ermarm er,talksteen,graniet,klipzout, minerale wateren, hop, hennep)ooft,

aardappelsen graan,terwjldeveefokkerjer
veelhuiden en w0llevert.M en heeftervoorts

Het woord massa wordto0k in dekrjgs- een groot aantal katoen- en w olfabrieken,
kunde gebezigd;vooreerst vaneene geslotene fabrieken van jzeren voorwerpen,glasblazekolonne zonder de sterkte der troepenmagtin rjen, touwslagerjen, papiermolens,zeepzieaanmerking te nem en,en in de tw eede plaats derjen,tabakskerverjen, loojerjen enz.,en
van een aantal vöör of naast elkander ge- vooral vele schoenmakerjen. Inzonderheid
plaatste batallons, ieder in geslotene kolonne bloejen er devischvangst,descheepsbouw y
geformeerd.Voortsspreektmen 00k van artél- de scheepvaart en de handel,De geldmidde-

Idd- l.
qq
w,nameljk eene zamenvoeging van
versehillende batterjen.Een algemeen te wapensnellen heet in Frankrjk lerle en masse.
Dikwjlsbedoeltmen metde-lddt
:degroote
volksmenigte zonder onderscheid van stand.

1en van den Staatenhetonderwjsverlteeren
in een gunstigen toestand.Er zjn 3 hoogescholen, 3 Onderwjzerskweekscholen,2 godgeleerde scholen enz.
Massachusetts is de oudste Staat der

Eindeljk bezigtmen datwoord van zelfstan- Unie. A1s eerste Enqelsche kolonie vestigde
digheid in hetalgemeen en gewaagtdus van
eeneharde,weeke ofTloeibare -t
zd.
:c.

zich hier eene vereenlging van ruim honderd
Puriteinen. Voorts werd in 1628 Salem geM assa-carraraj eene Italiaansche pro- sticht dooreenebendeavottturiers,wieraantal
vincie in hetvoormalig groothertogdom T0s- in 1630aanmerkeljk toenam,zoodateen ge-

cane, telt op 32 L geogr.mj1 omstreeks (leeltevan hen destadBoston deedverrjzen.
162000 inwoners.Zj vormteene hooge berg- Hun gebied ontving den naam van M assachustreek aan dewestzjdederApennjnen.Hare settsbaai-kolonie enwerdweldraingeljfd in de
hoofdsiad Massa,gedeelteljk op en gedeel- Plymouth-kolonie.In Massachusetts begonhet
teljk aan den voet van een berg, aan de vuux der Amerikaansche vrjheid te ontvlamFrigido en niet ver van de Golfvan Genua men,zoodatEngelanddezen Staatbesc.houwde
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a1s de wieg deromwenteling.Hetaantalinwo- handelsartikelen zjnerkoëj,muskus,ivoor,
n
ers bedraagt er (1875) ruim 1650000. De goad, was, houig, boter, vet vee,huiden,
staatsregeling werd er in 1780 vastgesteld, muildieren, tabak, struisvederen en Blaven.
tbch latermeermalen - hetlaatstin 1840- E1k Abessinisch koopman heeft een gemagherzien.De wetgevende magtiserin handen tigde te Massaoea,en de Europeanen worden
van een Senaat van 40 leden en van eene er bjgestaan doo1
'den Fransc,
hen consul.De
Vergadering van Volksvertegenwoordigersvan stad behoorde weleermet Sneakin en de na456 leden) - de uitvoerende in die van een burigekustgewesten tflt Abessinië,maarwerd
gouverneurenvice-gotlverneur,bjgestaandoor in 1557 door deTurken veroverd en doorhet
een uit den Senaatgekozen raad van 9 leden. stichten van eene Bosnisehe militaire kolonie
Naar het Congrès worden 10 afgevaardigden te Arkiko in bezitgehouden.Tegen het einde
gezonden. De hoofdstad van dezen Staat is der voorgaande eellw viel Massaoea ten deel
Boston (ziealdaar);voortsheeftmen erCam- aan de Sherifs van Mekka en vervolgensaan
bridge met de Howard-universiteit, Charles- M el
temed-Alivan Egypte,terwjlzj in1850
t0n, Roxbury, Lynn,Salem ,Lowell,New- t0t Turkje tertlgkeerde en in 1865 door de
Bedford,W orcester enz.
Porte weder aan Egypte is afgestaan.Deze
M assage Ot'knedin.q is eene heelkundige stad is eene van de warmste der aarde,doch
bewerking,indenjongstentjddoordr.M etzyer geenszins Ongezond.

teAmsterdam opwetensehappeljkewjzetoe- Atassarani(Tull0),een Italiaansch schrjgepast.Hj neemt aan, datmen bj zwellin- ver,geboren te Mantua in 18126,studeerde te
genjdoor ontsteking en beleediging ontstaan,
de resorpsie van hetexsudaatdûor drtlkking
en dooropwekking van de zamentrekking der
spieren enalzoodoorversnellingvandenbloedsom loop en van de stofwisseling bevorderen
kan.D e doûrhem verkregeneuitkom stenplei-

Pavia in de regten en legde zich tevens t0e

op de letteren. Nadat hj voor de nationale

zaak tegen de Oostenrjkers gystreden had,

nam hj de wjk naar Frankrtk en schreef
er:pouelquesmotssurladéfensede Vénise
(1849)''
, gevolgd door:rla'
idea italiana attraten v6örzjnemeening.Hj onderscheidtver- versû i tempi(1850)''.In 1851 vestigdehj
sehillende soorten van m assage, name
ê,l
fjrkie:
- zich te M ilaan, nam er deelaan de zam enzweringen van M azzini en schreef in den
eFe'
ttrage (zaeht strjken),- massaye
Jips (wrjven), - plteissaye(kneden), en Crepusc,
ulo'' waarin 0.a.zjn:rEnrie'
oHeine
tapottaye(kloppen).Dieverschillende soorten eilmovimentoletterarioi1 Germania(1857)''
w orden naar gelang der Om standigheden aan- verscheen. Nadat hj aan de groote gebeurtegewend.Zj hebben vooralbj acute Ontste- nissen in Italië jverig deel genûmen had,
kingengewenschtegevolgen,alsookbjischias, werdhj lid vanden gemeenteraadvanMilaan
bj podagra enz.De massage wordt2-t0t4- en in 1860 van het Italiaansehe Parlement.
maal daags gedurende 6 t0t 8 m inuten toe- Van dit laatste lidmaatschap deed hj echter
afstand in 1867, om zich onverdeeld aan de
M assageten is de naam van een zwer- belangen der stad Milaan tekunnen wjden.

gepast.

vend volk,waarschjnljk t0tdeScythen be- Zjne geschriften,die zich door een schittehoorende. Het bewoonde de tlitgebreide step- rendèn stjl Onderscheiden,zjn verzameld in
pen ten noordoosten van de Caspische Zee

de:pstudidiletteratura ed'arte(1873)':en in

entennoordenvan deJaxartes(SirOfSihon), de:pstudidipoliticaedistoria(1875)7'.00ka1s
waar thans deKirgiskaisaken gevestigd zjn. dichter trad hj opin:ppiazzad'armi,bozIn een oorlog met Tomyris, koningin der zettû milanesa (1874)'',- pln casa,fantasia
M assageten, verloor Cyr'
us het leven in 530 infernale (1876)'' - en pLegnanotgrande e
vöör Chr.
piccole storie (1876)'',terwjl hj tevens als
M assaoea ofM assoea,in detaaldeslands schilder ren goeden naam heeftverworven.
:an .
ziroli,prins
Base,de belangrjkste stad aan den westelj- M assena (André),hertog z
ken oever der R oode Zee,ligt op een klein van .
D JCA).y,maarschalk van Frankrjk,geboeiland van madreporenkalk in de Golf van ren te Nlzza den 6den Mei 1758,voer eerst
Arkiko. Zj beslaat de westeljke helft van als scheepslongen, doch nam in 1775 dienst
dat eiland,texwjlzich op deoosteljl
teeene bd het Fransehe leger en w erd onderoë cier.
Mohammedaansthe begraafplaats,eenigeoude Na een diensttjd van 14 jaren nam htjzjn
zoetwaterbakken en een klein fortbevinden. ontslag en keerde naarNizza terug,waar hj
Destad iszeeronregelmatig aangelegd;men in het huweljk trad.Gedurende de Fransche
heeft er slechts welnig steenen gebouwen; omwenteling trad hj wedera1svrjwilligerin
de meeste woningen zjn hutten van stroo, de gelederen,wasreedsin 1792batal
jonschef,
gedeelteljk op palen boven hetondiepe zee- in 1793 brigadegeneraal en n0g in datzelfde
water getouw d. Da .bevolking, 5000 zielen Jaar divisie-generaal. Hj had zich in Italië
tellende,bestaatnagenoey geheeluitMoham- onderscheiden endeOostenrjkersonderandemedanen,en wé1uit Ethlopiërs,meestalvis- ren in 1795 bj Loano verslagenjtoen Bonaschers, zeelieden en lastdragers,alsmede uit 'tv/e zich in 1796 methetopperbevelbelastte.
Abessiniëxs,Indiërs,Arabieren enz.Denj- 00k nu streed M asslna met roem , en het
verheid is er van zeer weinig belang,maar Directoire zond hem in 1798 in plaats van
deze stad vormtde poort van den handelmet Berthier als bevelvoerend generaal naar de
Abessinië wegens hare uitmuntende haven. Romeinsche Staten. Hier kon hj eehter de

Een-oftweemaalin hetjaarkomenergroote troepen van den jverzuchtigen Bernaulotteniet
karavanen uithetbinnenland.Devoornaamste totgehoorzaamheid bewegen,zoodathj,om
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bloedvergieten te voorkomen,het opperbevel moest zich zelfs verantwoorden wegenszjn
opdroeg aan generaal Dallemagne en Rome gedrag.Terzelfder tjd weeshj hetlidmaatverliet.Nuwerdhj belastmethetkommando schap van de m ilitieraad, die over N ey 00rin Zwitserland.NadatJo*rdanden 25stenMajrt deelen zou,van de hand,keerdet0thetamb1799bjStockachgeslagenwas,kwam M asse
'na teloos leven terug,en overleed den 4denApril
onder ongunstige omstandigheden in diens 1817.Zjne pMémoires'werdendoorgeneraal
plaats, betwistte het terrein aan aartshertog Koeh in 1849 in 4 deelen in hetlichtgegeven.

Karel en bevochteindeljk op deRussen den
25sten September 1799 de overwinning bj
Ziirich,waardooreen invalin Frankrjkwerd
verhoed. Na den 18den Brumaire zond Bonaye fe hem naarItalië,waarhj evenwelwegens geringe krjgsmagt weinig kon doen.
Zelfs m oest hj eenige dagen vôôr den slag
van Marengo Genuaovergevenaandenvjand.

M assillon (Jean Baptiste), een beroemd

Fransch kanselredenaar,geboren te Hièresin

Provenceden 24stenJunj 1663, trad Op zjn
l7dejaarin den geesteljken stand.Nadathj
alskanselredenaarroem verworven had,begaf
hj zich naar het klooster Sept-Fontsj en
pater de Ztzfpfxr, generaal zjner orde,riep
hem in 1696 vandaarnaarParjs. Hierwerd
Napoleon benoemde hem niettemin t0t opper- htjaanvanlteljk directeurvanhetseminarium
bevelhebber van hetgeheele Italiaanscheleger St.Magloire.In dien tjd schitterden alskanen bj de stichting van het Keizerrjk zag selredenaars Bossueten B ollrdaloue, en M asM asslna zich t0t maarschalk bevorderd. In dïllozz werd hun waardige navolger,terwjl
den veldtogt van 1805 verkreeg hj nogmaals hj zich van hen onderscheidde doormeer op
hetopperbevelin Italië,waarhjaartshertog hetgevoel te werken.NadatLodewuk XTP
Karel in eene reeks van gevechten aan de tentweeden malezjntoehoordergeweestwas,
Brenta en aan deTagliamentohetvoortrukken benoemdehj hem wegenszjnevredelievende
belette. Na den vrede moest hj hetgebied gevoelens t0t Hofprediker, doch M assillon
van Napels ten behoeve van koning Joseph mishaagde aan beide partjen - aan de Jezolczrf: in bezit nemen.Hj volbragt die zuïeten en aan hunnetegenstaklders.Dehertog
taak zonder tegenstand te ontmoeten, veroverde in 1805 het sterke Gaëta en noodzaakte de Engelschen,die in Calabrië geland
waren, t0t den aftogt. Na den Vrede van

van Ovleans benoemde hem a1sregentin 1717
t0t bisschop van Clermont en belastte hem
metde taak, om predikatiën te houden voor

den g-larigen Lodew3
,k XV.Daartoe vervaarj
digde hj de redenen, die Onder den titel:
pPetit-carême'' algemeen bekend en meesterstukken van welsprekendheid zjn.In 1719
werd hj lid der Fransche Académie.Zjne
het H0f,maar moest voor dien stap erg boe- laatste rede,te Parjs gehouden, was eene
s.H.
j overten, daarBerthier hem op eeneJagtpartj bj ljkrede op dehertogin van,OrJeJs.
ongeluk in het linker 00g schoot.In den 00s- leedden18denSeptember1742.Zjnersermons''
tenrjksehen oorlog van 1809 voerde hj het onderscheiden zich door eenvoudigeverhevenTilsitwerd hj t0thertog '
tanAirtyîibenoemd,
en daardoor gevoelde hj zich, in weerwil
van zjnerepublikeinsche gevoelens,aan den
Keizerstroon vexbonden. Hj verscheen aan

opperbevel t0t aan de komst van Napoleon, heid,door zuiverheid en sierljkheid van taal.
en gedurende den slag bj Aspern en Esling Zg ztjn verzameld uitgegeven in 1745- 1749
dekte hj den overtogt der armee over de in 15 deelen.
Donau door die beide dorpen te bezetten en
M assonia L. is de naam van een plante verdedigen,enreddehierdoor hetlegerbj tengeslacht uit de fàm ilie der Liliaceën. Het
den terugtogt. Hoewel hj daags vöO'r den onderscheidt zich door een schotelvormig
slag bjW agram dooreen valvan hetpaard bloemdek met eene rolronde,regte buis,een
gewond was,woondehj dien bj in een rj- G-deeligen rand en eene G-vleugelige,3-hoktuiq.Napoleon verhiefhem nu totprinsvan kige, 3-kleppige zaaddoos.H et omvat bolgeE sl%n.qen bel
asttehem methetoyperbevelin wassen van de Kaap de Goede H 00p m et
Spanle (1810). Met een ontoerelkend leger slechts 2 wortelbladeren. Sommige van deze

trok hj er te velde en k0n niets beslissends zjn sierplanten,zooals M..
t
/rtzzàtfï
/tlrc D ndl.
ten uitvoerbrengen,terwjlWellington terug- met ovale,stompe,generfde bladerenenwitte
trok en volgens een te voren beraamd plan bloem en.
M ast (Een) iseen lang,opgaand houtof
de lgnen van Torres Vedras bezette. Voorts
bestreed hj de Britten den 3den Xei 1811 jzer,aan boord van schepen geplaatstenbebj Fuëntes d'
Onor, doch legde daarnaziek stemd om de zeilen te dragen.Binnenschepen
en moedeloos het opperbevel neder. Eerst
toen N apoleon toebereidselen m aakte t0t den
togt naar Rusland, bood hj zjne diensten
weder Han , doch verkreeg slechts de 8ste militaire divisie in Provence.Bj de Restauratie
schonk Lodewi
jk JFlrfff hem brieven Va1
3
naturalisatie en benoemde hem den 20stOn
December 1814 t0tpair. In weerwil van de
oproeping van Napoleon hield hj zich rustig
gedurende de Honderd Dagen, en eerst na

en kustvaartuigen '
voeren doorgaans één mast

en zeesehepen hebben erinden rereltweeof
drie. Hierop zjn echter uitzonderlngen;im-

mers de rGreat Eastern'' heeft er zes. Op
driemastschepen draagtdelangsteofmiddenste
mastden naam vxngrootenVIJyJ,- devoorste,

daaropinlengtevolgende,dienh'unjokkemastt
-

en de achterste dien van bezaans-ofkruhmast.
Op zeeschepen wordt de mast verlengd door
de steny, deze door de bramsteny, en deze

den slag bj W aterloo nam hj hetbevelop somtjds door de bovenbramsteng. De stengen
zich overde nationalegardete Parjs.Bj de en bram stengen worden genoemd naar de
Bourbonsvielhj deswegein ongenade enhj masten,waartoezj behooxen.Dekruisbram-
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steng heet echter00k welgrielies-sten.
q,0mdathetdaaraan geheschen zeilàennaam van
griefedraagt.
De masten van groote schepen zjntehoog
om hen - zo0 zj van houtzjn uitp(
3n

het ltarf vormen, waarin de hielin.q of het

vormen een cylindrisch oppervlak,dat alleen
op de hoogte, waar de mast door het dek
gaat,eenigzins verdikt is.De sehalen worden

vOör
' den fokkemast,en dievöörden kruiBmast
om den grooten mast.De stengen worden gestetm d door het w ant, dat om den t0p der
steng ligt, op eene verdikking,den kommer,
rtlst, door de m arsen Onderaan w ordtuitgehouden en op een band om den mast vaart,
voorts door de stagen naar voren,en ach-

onderste gedeelte van de steng sluit,terwjl
deze wordt opgehouden d001*het dlpf/zplf,een
jzeren bout,die doorde hieling gaaten op
de langzalings rust.
boom te vexvaardigen.Doorgaansmaakt men
De hoofdsteansels van de masten zjn het
gebruik van greenen hout. Het middenste 'tvant en de stayen.Heteerstebestaatuitzwaar
deel,stander q.f koniny genaam dtbestaatuit touwwerk, dat om den t0p wordt gelegd en
twee aan elkaar gelaschte stukken.Hetb0- buiten bgord,op dee'
l
uten)wordtstjfgezet.
venste gedeelte, de top, ongeveer l/cde der Het wantsteuntdemasten aan dezjden en
lengte van den mast boven hetdek,wordt van achteren.Van voren ontvangen zj steun
regthoekig, het onderste achtkantbjgehakt. van de stagen; deze liggen meteene kraag
Tegen den stander legtmen soltalen,om hem om den top en worden stjfgezetop eene
eene voldoende sterkte te gevenq zj sluiten kraag,die vôôr den fokkemast om den boegtegen den stander en tegen elltander aan en spriet,die vôôl'den grooten mastom een klos
metjzeren kuipbanden bevestigd.Aanweêrszjden van den top komen de'
t
vangen,die t0t
op S/sde der lengte van den mastnaarbenedeu loopen,terwjlaan devöörzjde van den
mast ooren zjn aangebragt, die de wangen terwaartsdoordepardoens.Dergeljken steun
vasthouden, de lanyzalinys steunen en eene hebben de bramstengen.
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De gewonemastixboom Lpistacia Zenfïdctts).
schuif voo1. de steng vormen. TusBchen de
De vierde mast,boegsprid genaamd,heeft
ooren li
gthetrjibed,verlengdd00rderjisaaal. een sterk hellenden stand en steekt vôôr het
Van onderen is de mast toteenepen bjge- schip uit.Hj wordtverl
engddoor kluif-en
hakt, die in een zwaren kl0s metvierkante iaayhonten en vormt den hoofdsteun van het
uithakkingen, het npoor, komen te rusten. tuig.
H et spoor van den grooten m astligtop de
M % tixboom (Pistacia Lentiscus). Het
kiel, van den fokkemast op den oploop en geslacht Pistacia, uit de familie der Terebinvan den kruismast gewoonlpk op hetonder- thaceën, omvat boom en, die aan de M iddeldek. De openingen in de dekken,waar de landsche en Zwarte Zee en in Perzië,voorts
masten doorheen gaan,dragen den naam van in de keerkringslanden van Azië en inNoordvQsin-qs.Bovenaan is de mastt0teen dobbel- Amerikagroejen.Zj dragengevindebladeren

steen btjgehakt,waaroverhetezelsltof'
dwordt met qaafrandige,ledcr-ofparkementachtige
gelegd.
blar-dles.Debloemen zjntweehuizig.DemanDezamenvoegi
ngvanmastenstenggeschiedt neljke staan in digte trossenjwelkeenkeld00r het ezelshoofd en de zalings,die aan voudig of zamengesteld zjn.Het bloemdek
de vôôrzjde van den masteen vierkantgat, is s-spletig en omvat 5 helmdraden metvier-
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kan/ helmknnppen.De vrouweljkebloemen oostmoesson kunnen kleine zeeschepen de
hebben een 3- of 4-spletig bloemdek en een stad bereiken; op andere tjden moeten zj
één-t0t3-hokkig vruchtbeginsel.Dedriestem- wegens gebrek aan diepte op een afgtand van
pelszjn zittend en vleezig.De droogesteen- eenegeogr.mjlvan de stad ten ankergaan.

vrucht is éénhokkig en éénzadig.De t0tdat Intusschen is de handeler van veel belang.
geslacht behoorendema:tixboom wordt5Ned. In het midden van de stad der inboorlingen
evinden zich op de plaats,waar de hoofdel hoqg, maar bljft veelaleen heester.De b
bast ls roodachtig en wordt later grjs.De straten zich vereenigen, 33 groote platen
takken dragen lederachtige bladeren met 2 van kalksteen met prachtige haut- en bast0t8 paren blaadjes,en de bloemen staan in reliéfs, afkomstig van de bouwvallen eener
de bladoksels.De vruchten worden z00 groot pagode uit dien omtrek. Ten zuidoosten van
als kleine erwten;zj zjn rond,eerst ro0d de stad,temiddon vanbjspringvloedonderen eindeljk zwart. Deze boom groeit op loopende moerassen verheftzich het Britsche
drooge plaatsen aan de kusten der Middel- fort,door een hoogen walomgeven,meteen
landsche zee en bloeit in hetmidden van de tuighuisj een kruidtoren, eene kazerne,een
lente.In Turkjeperstmen olieuitdezaden, hospitaal,eene Protestantsche kerk en eene
en vooralop Chiosverkrjgtmen doorinsnj- R.Katholieke kapbl.
dingen in den stam denmastixhars.W j ge- M asuren ofM azuren is de naam van een
ven hidbjdeafbeeldingvan eenmanneljken gedeelte van oost-pruissen.Hetomvatdedisen Johannisburg,Sensburg,Lözen,Lyck
en vrouweljken tak (a en bj op llsne der ternictOl
etzko en teltop omstreeks3000 D geogr.
natuurljkegrootte.
De handel in mastixhars is een monopolie mjlnagenoeg % mi
llioen inwoners,die,als
der Turksche regéring. Deze neemt den ge- nakomelingen van in het laatst der 15de
e
euw
der
waar
t
s
get
rokken
Polen.eene V0rheelen oogstten bedrage van omstreeks50000
tolcentenaarsoverin koop,terwjliederdorp basterde soortvan Poolsch spreken.Hetland

(0p Chios) eene schatting betaaltvan 1000
tolcentenaars. De hars, die aan den stam
gedroogd is,levert de beste soort,nameljk
masto G tranen (in lacrymis) ofbleekgele,
ronde, doorzigtige korrels. De gewone vlq
sfiz
(Mastix in sortis)ofop den grondgedroogde
hars is een mengselvan tranen met zandkorrelsen bastvezels.Dezeharswordtweek bj
het kaauwen,ontwikkelt daarbj een aangenamen reuk en een specerjachtigen smaak,
is in kouden alkohol gedeelteljk,in heeten
alkohol,aether en aetherische oliën volkomen
oplosbu r en onderscheidt zich daardoor van

is bergachtig en rjk aan fraaje natuurtafereelenjvooralin denabjheid derstad Lyck,
welke aan het Somnau- en Lyckmeer eene
bevallige ligging heeft en ruim 5000 inw oners telt. De grond is er over het geheel
schraal en de landbouw weinig ontwikkeld.
Men verwarre dit landschap niet met het
volk der Masoeren,de inwoners van Masovië.
M asurka is de naam van een levendigenj
bevalligen, Poolsch-nationalen dans in drie

achtste maat.Die dansismetverliesvanzjn
oorspronkeljk karakterooknaarEuropaovergebragt en aldaar algemeen in zwang geko-

de goedkoopere harsen,waarmede zj wel m en.D enaam is afkomstig van de Masoeren,
eens vervalscht wordt. De m astixharsbestaat bewone
rs van het voormalig hertogdom Ma**@

uit twee harssoorten: de eene, ten bedrage

S0V1e.

va
n 90% ,draagthetkaraktervan een zuur M aszm ann (Hans Ferdinand),een veren is in kouden alkohol oplosbaar, en de diensteljk Duitsch letterkundige, werd geandere,ten bedrage van 100/c,deindilerente boren te Berljn den 15den Augustus 1797,
m asticine, is w eék, veerkrachtig en in kou- diende onder de vrjwilligeJagers,studeerde
den alkoholonoplosbaar.
te Berljn en teJena in detheologie,en was

M astodon (Tepeltand)noemde CnrLereen vervolgensteBreslau,Magdeburq,Erlangen,

uitgestorven geslacht van slurfdieren, dat Niirnberg en Berljnaangymnastle-scholenen

zich van den olifantonderscheidde door zjne inrigtingen van onderwjswerkzaam.In 1826
m et tepelvorm ige bulten bezette m aaltanden. werd hj leeraar in de gymnastie,vervolgens
Men vindt zjne overbljfselen,beenderen en hoogleeraar in de Oud-Duitsche letterkunde
tanden, Zoer dikwjlsin de tertiaireen dilu- te Miinchen en 1id der Académie van W etenschappen. In 1842 vertrok hj a1s professor
viale lagey.
M asuhpatam ,in hetIndisch M aoesalita- in genoemd vak naarBerljn,en overleed te
patana ofM assallipatan,de hoofdstad van een Muskau den 3den Augustus 1874.Van zjne
districtvan hetBritsch-lndisc'
h presidentschap talrjke geschriften noemen wj: pDeutsche
Mndras,reeds bj de Ouden onderden naam -Gedichte des 12Jahrhunderts (1837,2 d1n)'',
van Maesolia bekend, telt op 221 D geogr.
sche Abschwörungs-,Beicht-,BuszrDeut
mjlruim 1/:millioen inwoners. De stad ligt -tlndBetformelndes8- 13Jahrhundertstl83gl'',
Mn één dermonden van de Kistna (Krislna)
.Alexius'Leben (1843)'',- pTristan
,St
in eene moerassige vlakte en heeft eene be- v0n Gottfried v0n Straszbtlrg (1843)'', volking van omstreeks 30000 inwoners, die DKaiserchronik (1849- 1853,3d1n)''
,- pG0uitstekende katoenen stoFen leveren en zich

thische Urkunden zu Neapel und Arezzo

voortsmetkatoendrukkerj,bleekerj,alsmede (1834)'' - pFragmenta theodisca (1841)1'en
met het bereiden van arak, indigo en olie DLiteratur der Todtentënze (1841)''.
onderhouden.Hare haven is aan de k11st van
M atador, afkomstig van het Latjnsche
Coromandel de eenige, waar geene sterke madator (doodslager),noemt men in Spanle
branding is.Doch alleen gedurendeden noord- bj destierengevechtenden voornaamstenstrj-
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der,die aan hett0t hetuiterste getergde dier schillendeplaatsen verschillend.Deschrandere
dendoodeljken stoottoebrengt.- Inverschil- Hkygens stelde daarom reeds in 1673 voor,
lende kaartspelen is matador de hoogste troef delengtevan den secondeslinger(weinigverof de reeks der hoogste troeven.
schillend van de Nederlandsche elofden me-

M atan,een rjk in Bornêo'sWesterafdee- ter)t0tgrondslagteleggenvooreenalgemeen

ling, grenst in het noorden aan Simpang en
Sapauk,in het Oosten aan PinoeenKotaW aringin,in hetzuiden aan de Javazeeenin het
westen aan de Straat Van Karimata.Het
strekt zich uit langs de Pawan-rivier en hal'e

in te voeren stelselvan maten en gewigten.
Hetzelfde werd in 1749 aanbevolen door Bow
/ler en Lacondantine; de eerste wees op de
ut
lengte van den secondeslinger op 45ON.B.en
de tw eede op die lengte Onder den evenaar.

zjtaklten en is gedeelteljk vlak,gedeelteljk Eindeljk werd in 1791doorBorda,Lagranye:
bergachtig. De Vorst draagt qr den titelvan Lapl
aee,a
vpzweenCondoreetvooryesteldom een

Panoembahan, en de bevolking, omstreelts veertig millioenstevaneenmeridlaan deraarde
70000 zielen tellende, bestaat grootendeels als lengteeenheid aan te nemen.Op lastder
uitDajaks,voortsuitMalejers,Boeginézen, Fransche regéring is toen eene naauwkeurige
Arabieren en Chinézen. Het klimaat is er graadmeting gesizhied,w aardoormendelengte
gezond en de warmte gematigd. De grond van den mder (Ned.el)heeftbepaald.Hetis
levert er veel jzer en eenig tin, en in de echterlatergebleken,datdenaauwkeurigheid
be
rql
tloven verzameltmen veleeetbarevogel- dier graadm eting nog eenigzins te wenschen
nestles. T0t de handelsartikelen behooren er overliet,zoodatmen beterhadgedaan,naarden
voorts rotan, schildpad, tripang, visch en raad van OnzenlandgenootHltygen8teluisteren.
getah pertsja.De huizen zjn eropgetrol
tken Vandenmeterheeftmen toen eennormaaltalon
van eenig houtwerk en met boombladeren vanplatinavervaardigd,welkebj00C.dejuiste
gedekt. D e hoofdplaats is Padang Poerong lengte heeft.Voortswerden doorhetFransche
ofTandjong Poera.O0k heteiland Karimata, Bewind uitnoodigingen gerigttotdegealliëerde
bewoond door 300 visschers, behoort t0t Mogendheden,om atkevaardigdentezendennaar

ditrjk.
een congrès,hetwelk Omtrentdebelangrjke
Na vele vjandeljkheden met den Sultan aangelegenheid der m aten en gewigten te
is in 1827 eene expeditie derwaartsgezonden Parjs zOu worden gehouden.Van wege de

onder den ltapitein ter zee Dibbetz,die een Bataafsche Republiek trokken dehoogleeraren
gedeelte van het land Onder den naam van & Jft van zKtlist/zlen .1L Aeneae derwaarts.
Brussel aan het Nederlandsch gezag onder- De zittingen namen een aanvang den 28sten
wierp en onder hetbeheersteldevan Radja Novembor 1798 en eindigden il1hetm idden

zàil, terwjl de Sultan naarhetbinnenland van Julj daaraanvolgende.Vanz
g,
lpizl#eozwerd
vlugtte.

benoem d om een algemeen verslag van de zit-

M atansas,eene stad Op denoordwestkust tingen te geven aan hetInstituut,en volbragt

kan hetW est-lndischeilandCuba,111/cgeogr. dietaak 01!eeneloleljkewjze)geljk zjne:
mj1ten oosten van Havanaaan deSan Juan mverhandellng over volmaakte maten en geen aan de Baaivan M atansas in een hoogst

wigten (1802,2 dlnl''een overzigt geet van
vruchtbaar oord gelegen, heeftfraajestratelz het geheele stelsel.Dit laatste wordt 00k het
en ruime pleinen, telt 27000 inwoners en is, tiendeelig stelselgenaamd,wantvoor lengte-

als de voornaamste handelsplaats aldaar na
Havana, met deze stad door een spoorweg
verbonden.

M atyra, zieMascate.

M ateN zie Ileœ.
M aten en gew igten.Om zich eenevoorstelling te vorm en van lengte-uitgebreidheden,

maten heeftmen den meter (Ned.el),den decameter (10 meter,Ned.roede)en den kilometer(100decameter,Ned.mjl),- envoorts
den dedmeter (0j1 meter, Ned.yalm),den
centimeter(0,1dec,
imeter,Ned.dulm)en den
millimeter(0,1 centimeter,Ned.streep).Voor
vlaktematen bezigtm en den vierkantenmeter,
de are (100 L meters),de hectare (100
ares) en de myriare (100 hectares), voortsden (7)decimeter,centimeter en m illimeter (deze laatste = 0,000001 o meter).

oppervlakkenen ligchameljkeinhouden,vergeljkt men deze metandere,wierafmetingen
vastgesteld en totgrondslag van vergeljking
aangenomen zjn.Aan dezelaatsten geeftmen
den naam vanmaat.Hetvergeljken vandeze Voor inhoudsmaten bezigt m en de teerliny.el
m et onbekende lengten, oppervlakken en in- (stère of wisse) voor groote hoeveelheden,
houden noemt men meten.Men merkt daarbj doch voor kleinere is voor drooge en natte
op,h0e vaak de maat in het te metene be- waren de teerlinypalm de kop, kan of liter
grepen is.Gemaks-en naauwkeurigheidshalve de eenheid.Het schepel(decaliter)telt 10 en
hebben de maten zoowelveelvouden a1s 0n- hetmud (hectoliter)100k0p,enhetlast3000
derdeelen. Aan eene verzameling van m et kop.Bj de ltan yliter) voegen wj het vat
elkander in verband staande maten geeftmen (hedoliter,100 Ned.kan),alsmedehetmaatje
den naam van stelsel.Een goed stelselmoet (0,1 Ned.kan)endenvingerhoed (0,1maatje).
zieh onderEcheiden dooreenvastengrondslag en
dooreen goed verband.DeOudstelengtematen

Men heett aan deze eenheid van maathet
gewigtstelsel verbonden. M en noemde het gezjn ontleendaan de lengtevandeelenvanhet wigt van eene hoeveelheid gedestilleerd water
menscheljk ligcbaam, aan elleboog, voet, van 4,10C.,besloten in een kubielten palm ,
handpalm en duim. Den elleboog 01.de el een kiloyramme ot'pond,en voegde daarbj het
verdeelde men in halven, kwarten,achtsten ons,lood,wigtjeenkorrel(hectogmmme,decaenz.,maar de lengte derelzelve w asopver- gramme,gramme en(
lecigramme),waarbi
jeen
X.
28
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volgende telkens0,1weegtvaneenvoorgaande. der hersenen) ten gevolge van ontvangen inDit stelsel is in Frankrjk ingevoerd en drukkentwier bewaring men geheugen,wier
vervolgens 00k in 0ns Vaderland en elders; zamenvoeging men verstand noemt,vond niet
maar n0g veelal rekent men hiermetveron- vele aanhangers in Engeland, maar des te

achtzaming van de wetteljkebepalingen bj Ineer ill Frankri
jk. Van deze noemen wj:
de oude el (69 Ned.duim) en bj hetoude M andeville (gpensées libres, 1723''), La
pond(0,5Ned.pond).Eindeljkishettiendeelig M ettrie (nlu'hommemachine,1748''), -#:Jstelselvan maten en gewigten,metden meter vltiws (gDe l'esprit,1758*') - en de baron
).In
als grondslag,sedertden lstenJanuarj 1872 Holbaelt (ssystéme de la nature,1770''
0ok geldig verklaard in het geheele Duitsche

D uitschland verwierfhetm aterialism us nage-

Keizerrjk.Door middel van den jk wordt noeg in het geheel geene volgelingen, daar
gezorgdjdatdehandelaarszich van deJuiste het m et kraeh.t bestreden w erd door Leibno ,
maten en gewigten van hetstelselbedienen. Wol
f en K ant. Eerst sederthet midden van
M aterialen ofbouwstofennoemtmen alle deze eellW hebben inzonderheid de Duitvoorwerpen, die t0t het stichteu van gebou- schers de materialistische theorieën derschool
wen ofanderewerken noodig zjn.Deeigen- van Epieur'
us metjverOp den voorgrondgeljke materialen zjn sfeenen,holtten metalen. schoven.Het materialisluus heeft er zich ontVoortsheeftmen verbindings-materialen,z00- wikkeld als een tak der wjsbegeerte van
als kalk, cement,J'
TAt
ZJfenz.,- dan bjko- H egel,w elke door eeneomwisselingvandenkm ende materialen? zooals glas enz.: - en beelden van een idealiséren dernatuurtoteen
eindeljkhulpmaterlalen,znnxksgereed.
qehappen, materialiséren van den geest is overgegaan.
zpdr/
cffg.gds enz. De leer der materialen,die Tot de volgelingen van deze rigting behooren
den aard, de bereiding, de kenmerken der vooralFeuerbaa (pGrundsxtzederPhilosophie
)enNoack(rpsyche,Zeitdeugdeljkheid, het gebruik enz.van deze derZukunft,1843''
omvat,is een belangrjk gedeelte derbouw- schrift fiir die Kenntnisz des menschlichen
kunst. Zj vereischt eene wetenschappeljke Seelen- und Geistesleben1(1858- 1863':),voorbereiding en dient totgrondslag voor de voorts M oleseltott(:DerKreislaufdesLebens,
1852''),Vogt(plföhlerglaubeundW issenschaft,
pra
Mctischebeywaamheid.
ateriallsmus (Het) beschouwtdestof 18541'),Buaner(plfraftund Stofl',1855'7)en
(Inaterie),welke men metde zintuigen kan Czolbe (rNeue Darstelling des Sensualismus,
W aarnem en , als de oorspronkel
jke oorzaak 1855''
).Het materialismus heeft na dien tjd
Van al Watbestaat,dus 0ok van alle psychi- vele aanhangers gevonden onder physiologen
a
rt
sche verschgnselen.Nu kan men aan destof en sen. Daarentegen beweertmen van de
geesteljkeeigenschappen toekennen(hylozoïs- zjdedertegenstanders,dattalrjkeverschjnmus) of Ook het leven en dewerkzaamheid selen van hetgevoelsleven nietuitdewerking
des geestes beschouwen als fundiën van het der stof kunnen verklaard worden! terwjl
bewerktuigd stoffeljk ligchaam (zuivermate- men zetoch meteven groote zekerheld waarrialismus).Hethylozoïsmusgeeftaandengeest neemt a1s de verschjnselen der stof.Voorts
een stoFeljk karakter,doch hetzuivere ma- strjden volgens hen tegen hetmaterialismus
terialismusOntkenthet bestaan s'an dengeest. hetzelfbewustzjn en de zedeljke vrjheidvan
In de dagen der oudheid was Leueippu de hetdenkend wezentdie bj eene materialistigrondlegger van het zuivere materalism us, sche levensbeschouw ing onverklaarbaar en
terwgl het hylozoïsmus reeds vôör hem ver- opgeheven w orden,omdatde stofdoor dew et
dedigers had gevonden in Herâelitns',TAJAJ- der natuqr - die der noodzakeljkheid goras en de Ionische wjsgeeren.Volgensde wordt beheerscht,waarbj demensch t0teene
leer van laatstgenoemden isdeoûrspronlteljke machine afdaalt.Daarom ismaterialismusinnig
stof des heelals van geesteljken aard en a1s verbonden m et fatalismus en atheïsm us.Volwereldzieléénmethetgoddeljkwezen.Daaruit gens de materalisten is hetdenken een scheiontstaan der m enschen zielen 0n keeren na kundig procès der hersenen,zoodat zj zelfs
het sterven des ligchaams t0t haren onsterfe- de verhevenste gevoelens beschouw en a1s de
ljken toestand terug.DeStoikivernieuwden vruchten van eene stoFeljkewerking.Eene
deze soort van materialismus, die men pan- merkwaardige geschiedenis van het materirlow:(zie aldaar).
theïsmuskan noemen,en zelfswerd ztjdoor alismusleverde F.A..
kerkvaders,bjv.doorTertullianus,gehuldigd. M aterie ofstofis,integenoverstellingvan
Bj hetherleven derwetenschappentegenhet vorm,hetstoFeljke,zakeljke ofde inhoud,
einde der middeneeuwen werd zp opgewarmd wélteonderscheidenvandenaardendewjze,
d00r Paracelsus (1493-1541)4volgensdezen waarop zich ietsvertoont,van gedaante,bebestonden alle voorwerpen uit 3 oorspronke- handeling of ontwikkeling.Men Onderscheidt
ljke stoFen, nameljk uit zwavel,zout en bjv. den vorm van een kunstwerk van de
kwik.Daarentegen hield zich hetzuivere ma- stof,denvorm van onzezintuigeljkegewaartemlism usaan de theorie deroudeatomistiek, wordingen, in ruimte en tjd, van de stpf'
zooalszj aanvankeljk geleerdwasdoorL6u- zelve? die wj waarnemen,enz.In meerbecszwv.
s en Demtkritns, en laterdoor Epéeuru.
g perkten zin is hetbegrip van m aterie een geen zjne sehool.De vader van hetmoderne wrocht derwjsbegeerte.De aanleiding Om het
materalismusisdeEngelschman Hobbes(1588- te ontwikkelen ligt in het veranderljke der
1679), een leerling van Baeo rlg? Verulam. stoFeljke wereld om 0ns heen. De vraag
Zjneleer,volgenswelkeallewerkzaamheden naar den onveranderljken grondslag van al
4esgeestes niets anders sjn dan verrigtingen die veranderingen ontstond reeds bj deoudste

MATERIE- MATHEW .

wjsgeeren, en zj zochten daarop het antwoord te bekomen door ééne of meer der
waargenomene stoâ'
en (het water,hetvuur,
deluchtenz.)a1sdebl.
on vanalle verschjnselen te beschouwen.Daarbj onderscheidde
men hetbegrip stof van debegrippen kraekt
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M âthenes OfMâtl-nesse is de naam van

een oud-llollandsch adelljk geslachtjgevestigd op een kasteelvan dien naam in de nabjheid van Schiedam.Sommigeledenvan dat
geslacht bekleedden reeds in de eerste helft
der l4de eeuw deridderljkewaardigheid en
en vorm. EerstPlato nam hetdenkbeeld van namen deelaan deHoekseheenKabeljaauwstof als tegenoverstelling van de ideeën -

sche twisten.Johan eczlM âtkenes,levende in

nameljk wat de dingen zjn volgenshunne detweedehelftder1G4eeeuw,waseenjverig
ho
edanigheid - in de wjsbegeerte gp.Dat voorstander der vrjheid,werd in 1596 raad
denkbeeld werd ontwikkeld door Artstôteles. der Staten van Holland en Overleed in 1602.
Adriaan van .
M JJAeZI:.
<,een zoon van den
Zjne metaphysischeleerberustophetonderBcheidtusschendematerie(hyle),alsietsdat voorgaande,werd lid derridderschapvan H01vermoedeljkjen den vorm, a1s iets datin land en hoogheemraad vanSchieland.O0kwas
werkeljkheid bestaat, zoodat men het Ont- hj afkevaardigdenaarde Staten-Generaal,en
staan en vergaan der dingen beschouwen moet toen allen aldaar bj de tjding der gevangena1s eene vereeniging en scheiding van de stof neming van Oldenbarneveldt en anderen van
en Van den Vorm. E0n0 roeks Van eellWen schrik verstomden, riep hj uit: pGj hebt
werd dieleergehuldigd,en mendeeddaarbj 0ns hoofd en tong en hand ontnom en;wat
de vraag, of men het ontstaan der dingen kuntgj andersvan 0nsverwachten dan stilte
moest aanmerken als eene bepaling der stof en verbazing!'' Steeds onderscheidde hj zich
d00r den vorm ofals eene ontwikkeling der door zjne gematigdheid.llj wa'
scuratorder
stofuitden vorm.
Leidsche Académie,maar verloor die betrekEene geheel andere beteekenis ontving het king,omdathj t0tdegevoelensderRemonbegrip matci-ie van Deseartes. Deze ging uit stranten Overhelde. Hugo (?4 Groot, Wlrlce'
ll,
s
van eene oorspronkeljketegenstelling van de en Ilelnsiltsbehoorden totzjnevrienden.Hj

uitgebreide en van de denkende zelfstandig- overleed in 1621.- Jbltan van XJ/#e02:.
:,een
heid, van de materie en van den geest,en zoon van den voorgaande,in 1596 geboren,
hj beschouwde alzoo de materie a1shetin was afgevaardigde naar den vredehandel te
de ruimte uitgebreide, Ondoordringbare, be- Munsteren curatorderLeidsc'
he hoogeschool,
weegbare en deelbare, zoodat hj alle ver- en overleed in 1653.
M athesis,zie W isknnde.
schjnselen der natuur uit de verschillende
verbindingsvormen van de materiêle bestandM athew (Theobald)oi
'fath'
eru
l.
ftzfâar,algedeelen verklaarde, doch de verrigtingen des meen bekend als aposteldermatigheid,werd
geestesvan hetligchameljke en materiéleaf- geboren den loden Maart 1790 uiteene goede
scheidde.DeCartesiaansehewjsbegeertever- fam ilie te 'rhom astown in Ierland,studeerde
vielechtereerlang t0tgrûote m0ejeljkheden te Kilkenny,bezochthet R.Katholiek semioverdevraag naarhetOntstaanderzinneljke narium te Mayno0th en werdin1814teDublin
gewaarwordingen uit de indrultken van bui- totpriestergewjd.Ntlbegafhjzich naarhet
ten en in het algemeen naar het verband zuiden van Ierland,waar hj a1sherderin
tusschen ligchaam en geest.
een hoogst armoedig districtwerkzaam was.
lntusschen heeft de natuurkunde bepaal- Hj merkte op,h0evelen ongelukkigwerden
deljl
tsedertNel
vton,berustinhetatomismus, door hetmisbrtlik van sterken drank en hield
nameljk in deondeelbaarheid vandekleinste zich Onophoudeljk bezigmetplannen,Om hen
bestanddeelen der materie.Hierevenwelbleef van dien pest der zedeljkheid te genezen.
de vraag naar het w ezen der matexie Onbe- Hierdoor verwierfhjdealgemeeneac,
hting,en
antwoord.O0k Kantgafdaaropgeenbescheid, hj nam eindeljk hetbesluit,eenevereeniging
maar zocht de ondoordringbaarbeid en de c()- testiehten,wier leden zieh plegtigverbonden,
haesie der materie te verklaren door aantrek- om zich van het gebruik van sterken drank

kende en afstootende kracht.Hj werd alzoo te onthouden. Hj hield daarover tweemaal
de schepper van het dynam iseh stelsel, dat 'sweeks voorlezingen te Uork (1833),en veeene oneindige deelbaarheid der stofen een len,door zjne gemoedelijke welsprekendheid
gestadigen zamenhang vanharedeelenverkon- bewogen, ja, zelfs overgegeven dronkaards,
digt.Volgens de natuurphilosophie van Sehel- verklaarden zich bereid om leden te worden
Dze en H eyel, gesproten uit het idealismtls van het matigheidsgenootschap.Zjne reizen
van I'icltte,is de stofvoortgekomen uit eene dool'Ierland geleken optriomftogten;deoverspanning van betrekkeljk geesteljkekrach- heden bragten hem hulde en het volk ver-

ten, zoodat geest en stof eigenljk één zjn langde zjn zegen on legde in zjnehanden

en alleen in hunne openbaring verschillen. de belofte afder onthouding. 're Nenagh lieHierdûûr wordt nietw einig lichtverspreid op ten zich op één dag 20000 persontm alsleden
het verband tusschen ligehaam en geest,ter- inschrjven,teGalway in 2dagen 100000,en
wj1 het geheele stelsel sterl
t overeenkomt op den weg van deze stad naar Portumnabemet dat van Arist6teles. O0l
t Spinoza nam loofden 180-t0t200000menschen,datzjvoorteene enkele zeltbtandigheid aan metoneindige aan hetdrankgebrui
k zoudenafschafibl.Velen
denkkracht en uitgebreidheid als eigenschap- van hen echter vergaten laterhunne belofte,
pen, en hj beschouwde alle geesteljke en zoodat de oogst geenszins beantwoordde aan

stoFeljke verschjnselen als toestanden van den bloei.Nadat hj alzoo geheelIerland bedeze denkkrachten uitgebreidheid.
reisd had, begaf l
3j zie'
h methetzelfde doel
284:
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MATHEW - MATTHAEUS.

l- Inet niet minder
naar Engeland,waar hi

duurzaamheid zeer aan te bevelen, vooral

harteljkheid werd ontvangen. op eene reis voorpatiëntep.
naar Amerika begroette men hem met uitM atrigarla,zieKamille.
M atrils noemtmen bj schroefwerken de
bundige toejuichingen.In den herfstvan 1851
keerde htinaar Europa terug.Daar hj zjn m oer, waarin de spildraait,en in de lettergeheele vermogen aan de goede zaak had ten gieterj den vorm ,waarin delettersworden
oler gebragt, schonk de Regéring hem een afgegoten. Zj bostaatuit een vierkantstuk
Jaargeld van 300 pond sterling.Hj overleed koper,w aarin de letter door m iddel van den
te Queenstown den 8sten December1856,en patrjs geslagen is.In de mtlntisde matrjs
in 1864 verrees te Cork een standbeeld ter de stempel. In de galvanoplastiek is de m atrjs de eerste neêrslag van koper op het
zjnereer.
M athilde,markgravin van Toscane W aS oxigineel,omdatdezeop zjnebeurtt0tvorm
eene docht
er Van den raarkgraaf a?onkfaeiws dient voor de volgende neêrslagen.
en werdgeboren in 1046.Zj tradin hethu- M atrozen noemtmen in hetalgemeen de
weljk met Govert metden Wfxlf,hertog van zeelieden, die hetscheepswerk verrigten.Op
Lotharingen,maar leefde steeds van hem ver- oorlogschepen heeft m en matrozen van de
wjderd in Italië.op haardertigsteJaaxver- lste, 2de en 3de klasse en ligtm atrozen,en
100r zi
j haren gemaalen werd eenejverige bj de ltoopvaardtjmatrozen en ligtmatrozen.
bondgenoote van paus Gregoros VII tegende Een goed matroos kent de behandeling van
Duitsehe Keizers.OpharenburgtCanossadeed het tuig en van de zeilenqhj isvertrouwd
keizer Hendrik JF de bekende boete.Hare m et het 10Od, den roergang en de sloepen.
magt,haarrjkdom eninvloedsteldezjsteeds Op de Oorlogschepen is hj daarenboven geter beschikking van den H-Stoelten ditgat' oefend in de behandeling van de batterj en
weleensaanleiding t0tergerljkevermoedens. van dehandwapenen.
Voorts vermaaktezj alharebezittingen aan
Dewerving hiertelandegeschiedtbjaande Kerk.Zi
j alleen ondersteunde in 1081 den neming; men kan zich a1s matroos tegen
Paus tegen den Keizer hielp hem met hare handgeld voor een zekeraantaljaren verbinschatten, toen hj illRome ingesloten was, den.In denlaatsten'
:tjd zoektmen doorhet
0ok na zjn dood den oorl
aannemen en opleiden van Jongens een goed
e
n
z
e
t
t
e
o
:
t
e
ge
n
den Keizer voort.Haar tweede huwelpk met korps m atrozen voor de marine te vorm en.
Wen,een zoon van den hertog vanBejeren, Vooralin den laatsten tjdheeitmen inde
'ierd na verloop van eenigejaren ontbonden. voornaamste havensteden zeemanshldzen opgeZj overleed in 1115Op haar kasteelBondeno. rigt,waar matrozen voor den tjd. waarin
Daarna ontstond erstrjd tusschen den Keizer zj bùiten betrekkirlg zjn, een geschikt en
en paus Paseltalis III Over de erfmaking, goedkoop verbljfvinden.Hier en daar zjn
waarna bepaald werdjdatde Keizer een ge- er scholen en crediet-inrigtingen m ede verdeelte der goederen vanM atl
tildeaan denPaus bonden.
z0u afstaan,nameljk Toscane en een groot M attenbies,zie Bies.
M atthaeus, een der twaalf Apostelen,
gedeelte van Midden-ltalië.
M athot (Lodewjk), een verdiensteljk een zoon van A ïphaeus en in Galilaea gcboVlaamsch letterkundige, geboren den 26sten ren, werd door Cltristus t0t het apostelambt
Augustus 1830 te Antwerpen, ontving zjne geroepen, doch was te voren een tollenaar.
opleiding op een Jezuïetencollegie en was lid Ofhj dezelfde is als Leri,kan men nietmet

van den gemeenteraad in zjne geboorteplaats zekerheid beslissen.De berigten omtrentzjne
van 1863 tot 1872. Onder den pseudoniem lotgevallen en zjnereizenin Aethiopië en verL.rgzzR'
aekelingen leverdehjeenereeksvan schillende gew esten van Azië verdienen geen
geschriften,van welke wj noemen:pEenko- onverdeeld vertrouwen. 0ok weet men niet,
ning in de Kempen (1854;2de druk 18G4)'') ofhj den marteldood gestorven is.Ditlaatste
ë onderMariaTheresia(1740- 1780)j wordt beweerd door de Kerkeljke overlevepBelgi
us werd hetligchaam
1858; 2de druk 1866''- pDepatriottentjd; ring,en volgens Baroni'
Joseph de Tweede en de Brabantsche 0m- van den Apostelin 954 overgebragtnaar Pawenteling (1780-1790),1860'',- pDeJaco- lermo.De R.KatholiekeKerk viertzjn gebjnen in België,Leopold 11,FransII.Inval denkdag op den zlsten September, en de
der Franschen (1790-1795),1862'',- pGe- Grieksch Katholieke op den 16denNovember.
schiedenis der Oostenrjksche Nederlanden; VolgensdeKerkeljkeoverleveringishjvoorts
België onder Karel VI (1700- 1740)'',enz. de vervaardirer van het eerste evangelie,
tking isop te merO0k leverdehj velebjdragenintjdschriften. waarin de duldeljkestrel
M atrassen ,diegewoonljk onderdebed- ken,om door de voorstelling der leer en der
den gelegd worden, bestaan uit een linnen lotgevallen van Jez'la de vervulling aan te
zak ,gevuld metstroo,hooi,papier,m0s,zee- wjzen der Israëlietische voorspellingen 0mwier,paardehaar,kapok,schaafspanenofiets trent den M essias uit David's geslacht.D at

d
ergeljks.Indenlaatstentjdechterzjnvooral boek is in zjne tegenwoordige gedaante een
spnngmatrassen in den sm aak gekom en,be- goed geheel, datin de zam envoeging deruitstaande uit een houten raam m et gordels, spraken van Jez'
tœ t0t redevoeringen een

waarop veeren van metaaldraad zjn vastge- schrander overleg verraadt. Niettemin bljkt
maakt, w elke vervolgens overdekt w orden hetbj nader onderzoek,dathetuit versehilmeteen sterk bekleedsel.De springmatrassen lende,Ja zelfs strjdige bestanddeelen is zazjn wegens hare luchtigheid, zachtheid en mengesteld.Oordeelkundigegodgeleerëen zjn

MATTHAEUS- MATTHIAS.
van meening, dat het eene uitbreiding of
bewerking isvan een anderevangelie,volgens
Bommigen welligt dat van M areus. Volgens
eeneoverleveringuitdetweedehelftdertweede
eeuw heeft a
vtzffAce'
lf.
s pRedenen des Heeren''
in de Hebreeuwsche taal achtergelaten. Intusschen is het krEvangelie van Matthaeus'',

hetwelk wj bezltten,Ongetwtjfeld oorspronkeljk in hetGrieksch opgesteld.lletisligt
te begrjpen,datin den eersten Cllristeltlken
tjd verzamelingen van uitspraken van Jez'
un
in om loop w aren, en dat deze voor de zam enstelling der bewaard gebleven rEvange-
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(1689)'',- DerebusUltrajedinisetc.(1740)'',
nicûn Egmundanum etc.(179Q)'' rchro
/)Rernm Amersfortiarum scriptores du0 inediti
(1693):., pAnonymi, sed veteris et ;di,
Chronicon Ducum Brabantiae (1707)'', dehoogstbelangrjke: pveterisaevianaleda
(1698-1710,1738,5dln)'',- enpchronicon
Brabantinum etc.''.
M atthes (Jan Carel),een verdiensteljk
Nederlandsch letterkundige,geboren te N00rdeloos den 29stenJulj 1836,studeerdein de
theologietwerd predikantte Houtrjk enP0lanen en vervolgens te Bergambacht, legde
in 18G0 zjnebetrekkingneder,studeerde te

liën''gebezigd zjn.Ons ,lrvangelievan Matthaeus''is vermoedeljk eenebewerkingvan Utxecht in de letteren,werd in 1868 leeraar
een Israëlietisch-gezind geschritt,- eenebew erking,welke voor de H eidenen m oestdie-

aan de hoogere burgerschool te Groningen,
0n zag zich aldaarin 1875 eershalvebenoemd

nen en dus o0k in verzoenenden geestjegens t0t doctorin deletteren.Van zjne geschrifde Heidenen yeschreven werd.Men Onder- ten vermelden wj:pllet boek J0b vertaald
stelt,dathetnletvôôrhetjaar80OnzerJaar- en verklaard (1865)''- rDeouderdom van
telling ztjn tegenwoordigen vorm heeft Ont- het Johannis-evangelie (1866)'',- rDenieuwere richting.Een leesboek voor de gemeenVangon.
M atthaeus is de naam van eenige uitste- ten van dezen ttjd (1866- 1867) 3de druk
(1872)'''
kende regtsgeleerden.Van hen noemen wj: 1869)''?- ,:De vierHeemskindere,n
Antonéus .rtrf//àtxe'dt.
s,een zoonvan Koenraad
tonzebestesehrjvers(187Q),,- pGeepul

A tzff/
ztzc'
l
f.
s,hoogleeraarin dewelsprekendheid raerdtBrandt,het leven van P.C.Hooftenz.

te Marburg.Hj werd geboren denz7stenDe- (1874)''- entalrtjkeOpstellenintjdschriften.
M atthias. Onder dezen naam vermelden

cember 1564 te Frankenberg in Hessen en
bekleedde het hoogleeraarsambt 11 jaren te

wtl:

tiones'',,,Orationes'',,,Disputationes63enz.
Anthonius A lffAcev: 11:een zoon van den

Jï/fx,
s en Isidorwsmakenevenwelhiervangeene

M atthias! een der Apostelen, die volgens
Herborn,20Jaren teMarburg en 12Jaren te
Groningen, alwaar htj den 28sten Mei 1637 de pllandellngen derApostelen''na den dood
overleed.Van zjnegeschriften vermeldenwj: van Jndas door het l0t aan het elftal w erd
N otae etanimadversiones in librûsIV Insti- tûegevoegd. Volgens de Kerkeljke overlevetutionum jurisimyeratorisJustiniani(1600en ring verkondigde hj.hetEvangelieinJudaea
laterl'' rcolleglaJurissex(1638en laterl' en Cappadocië,ging vervolgensnaarAethiopië
te Rome verboden, en talrgke oDisserta- en leed den marteldood te Jerusalem.Hippo-

melding,maarsellrtjven,dathj teJerusalem
voorgaande.Hjwasgeboren te Herborn den gestorven en begraven is.De R.Katholieke
zlstenDecember 1601,enwerd in 1621 hoog- Kelk heeftaan hem den 24stenFebruarj en
leeraarteHarderwjk en in 1634te Utrecht, de Grieksch Katholieke den 9den Augustus
t m en
waar htj den 25stel1December1654 overleed. gewtld.Te Rome en te Trierbewa
.ar
Htjbehoorde t0tde bekwaamsteregtsgeleer- reliquieën vanhem ,terwjlook de vervaardiden van ztln ttjd en onderscheiddeziehtevens ging van een der apoeryphe evangeliën aan
dooreen edelkarakter.Van zjneyeschriften hem wordt toegekend.
Den D'
aitsolten Xizd'
ru
vtzffF
zic,(1612- 1619).
vermelden wj:mcommentariusdeerlminibus''
D
Di
g
e
s
t
o
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u
m
l
i
b
r
i
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1
6
4
4
e
n
l
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e
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l
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'
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Hj
we
r
d
ge
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n
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e
n
2
4s
t
e
n
Februaxj 1557,
,
JudiciisdisputationesXVTT(1639enlater);,- was de vierde zoon van M aœi
miliaan 11 en
rDe auctionibus libri duo (1653 en laterl'',
ontving,texwjlzjn broeder (laterkeizer Rw
e
nc',;3lllustriores Juris controversi quaestiones dol
pltII)aan hetHofvan Philippus11 van
et
- .
Spanje werd opgevoed, onder de oogen van
A ntltoni'as .V t4J/AtYI.
S III,een zoon vanden zjn vader eene tlitstekendeopleiding van den
voorgaande.Hj werd geboren te Utrechtden eleerden diplomaatBltsbecj.Metwerkzamen

18den D ecember 1635 en zag er zich in 1662 pver bezield,m aar door zpn achterdochtigen
benoem d.t0t gewoon hoogleeraar in hetbur- broedex buiten alle regêringszaken gehollden,

gerljk regt.In 1666 bedankte hj vooreen gxeephj in den aanvang van den opstandin
beroep naar Groningen en wees desgeljks in de Nederlanden met geestdrift de gelegenheid
1670 een professoraat te Leiden van de hand, aan,om zich aan hethoofd te stellen van de

doch vertrok 2jaren later derwaartsenbleef partj,die debedoelingen van den prinsvan
er 27 jaren werkzaam.Hj heet'
tzich inzon- Oz.
cgje weêrstreefde,ten einde alzoo deR.
derheid doorhet verzamelen en uitgeven van

oude stukken,kronieken enz.,verdiensteljk
gemaakt Jegens de geschiedenisvan 0ns Vaderland, en overleed te Leiden den 25sten
Augustus 1710. T0t zjne belangrtjl
tste ge-

Katholieke çodsdiensten de heerschappj der
Habnbwrqen ln die gewesten te redden. Hj
vertrok ln 1577 heimelgk derwaarts, werd er
als souverein erkend en gehuldigd,dochlegde

reedsin 1580 zjne waardigheid neder,beseffende,dathi
jzich tegenoverden Prinsgeen
?rimum Institutionum (167Q)''.- pDenobi- voldoenden invloed verschafl'en kon.D 00rtuslltate etc. (1686)''t pDe Jure gladii etc. schenkomst zjner moederschonk Phâlips11

schriften behooren:mcomméntarius ad librum
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MITTHIAS- MATTHISSON.

hem vergifenis, Waarna hj*e0n ambteloos zolarigen vredesluiten.W eldrawektehj00k
leven leidde.Eerstnadatzjn ouderebroeder, het mlsnoegen der Protestanten en werd zelf
M rtshertog Ernst, in 1595 overleden was, ziekeljk.Nu benoemdehj den dweepzieken

belastteRudol
ph,doorzjneneigingaanPraag aartshertog Ikrdinand (later keizer FerdLgeboeid,hem methetstadhouderschap in 00s- llA3# II) t0tkoning van Bohemen (1617)en
tenrjk.Door zjn verbljfin deNederlanden vervolgens t0tkoning van Hongarje(1618).
tegen de Hervorming ingenomen en tevens W eldra maaktede geesteljkheid in Bohemen
door Kltlesl,aartsbisschop van W eenen,aan- zich schuldig aan nieuwe schennis van den
gespoord, betoonde hj zich zeer ongunstig Majesteitsbrief,zoodatergedurendedeafweJegens de Protestanten?gafzjn broederden zigheid van M attltias, die de krooning van
raad,devrjheid,diezjvandenvoorgaanden Ikrdinand te Presburg bjwoonde,den 23sten
Keizer ontvangen hadden,in te trekken,en Mei 1618 een openljke Opstand uitbarstte,
verhinderde althans de uitbreiding daarvan. dien de Keizer en deKoningvruchteloospoogToen hj vervolgens t0t opperregeklt en be- den te dempen. De Bohemers grepen nu desschermheer der dynastie benoemd was,trok gelgks naar de wapens,plaatsten den graaf
hj ten strjd tegen deHongaren,die wegens van Mansfeld aan hulzhoofd en hadden reeds
verkeerdemaatregelenvankeizerAzltfplwFzonder Onderscheidene voordeelen behaald OphetKeiden magnaat StLfanns Wpcbkciwaren opge- zerljk leger,toen deKeizerdenzostenMaart
staan,Ondersteund d00r de Ttlrken.M atthias 1619 overleed.
Matthias I & rr'
Jpl.
s,de Groote,koningvan
maaktevredemetbeiden.Toenhjkortdaarna
doorbepalingenvanzjnbroederwantrouwend Hongarjc.Ilj wasdetweedezoonvanJohan
ffzel#,aanschouwde het levenslichtin 1443
geworden was,noodzaaktehj dezen,hem in s'
1608 Moravië,Oostenrjk Ob en Unter der en beklom in 1458 als Matthlas I den troon
Enns en Hongarje afte staan en hem t0t van Hongarje, nadat hg te voren door de
opvolger in Bohemen te benoemen.Voor den vjanden zjns vaders devangen was gehoubjstand echter, dien de Protestanten hem den in Bohemen.Onderscheideneaanzienljke
daarbj verleend badden,moesthj hun meer Hongaren kw am en in verzettegen die keus
vrjheid toestaan,terwjl de Keurvorst van en noodigden keizer Frederik I1I,de kroon
Saksen,die a1sbemiddelaartusschen debeide
broeders optradj hem bewoog om zich aan
den invloed der Jezuïeten te onttrekken.Intusschen waren 00k verwikkelingen Ontstaan
tusschen de Bohemers en keizer Rudol
plt.Te

te aanvaarden. Tevens w aren de Turken,
gebruik makend van die verdeeldheid, in
het land gevallen. M atthias echter n00dzaakte den Keizerhem de kroon van den Hei-

vergeefspoogdehj hen in 1609doorinwilliging van den Majesteitsbriefen doorvergunning van vrjegodsdienstoefening t0trustte
brengen. Toen hj uit haat tegen Mattkias

hj volgens het volksgeloofslechts in naam

ligen StLfanws af te staan, zonder welke
Koning w are geweest, en versloeg daarna
de Turken. Voorts, door den Paus aange-

syoord,maakte hj zich in den Oorlng teyen

den troon van Bohemen wilde toekennen aan zjn schoonvader, den Hussitischen konlng
den aartshertog Leopold, wendden zich de van Bohemen, Georg .pt?t<4rl#,m eester van

Bohemers tot eerstgenoemde, die w eldra m et Silézië, Moravië en de Lausitz (1468- 1478),
een leger verscheen en zjn broeder dwong, overwon de Polen en veroverde,toendevrede
om hem o0k Bohemen,Silézië en de Lausitz met Frederik 1IIverbroken w as,een gedeelte

af te staan (11 April1610). NadatM atthias
in December1611metdedochtervanzjn0om
Ferdinand in hethuweljk wasgetreden,werd
hj na het overljden van Rudol
ph (24 Junj
1612)doorde Keurvorsten eenparlg t0tKeizer
gekozen,doch moestdaarbj devoorwaarden
onderschrjven,dathjgeenvreemdkrjgsvolk
in zjn rjk dulden en deRjnvaarttegen de
Nederlandersbeschermen z0ll.Zjne regéring
was echter ver van voorspoedig.Onderzjn

van Oostenrjk met de hoofdstad.Intusschen
noodzaakten dezeoorlogenhem ook,zjnenonderdanen zware lasten op te leggen.In het
algemeen was zjne regéring niet van willekeur vrj te pleiten,doch hj waseen man
met een veelomvattenden geest,diegedurende

zjne onrustigeregéring groote liefdevoorde
wetenschap betoonde.Zeer is hette belammeren,dat de kostbare boekerj,welke.hj
te Ofen had bjeengebragt, 20jaren na zjn

besttlur woedde vooral de verdeeldheid der dood door de Turken vernield werd.O0k heeft
godsdienstige secten, vertegenwoordigd door hj de regtspleging aanmprkeljk verbeterd.
de Unie en de Liga.Vruchteloos poogde de Terwjlhj zichbezighieldmetnieupekrjgs-

Keizer de leiding derLiga vanBej'erennaar toerustinyentegen de Turken)overleed hjte
Oostenrjk over te brengen of,toen ditniet W eenen lp 1490.
gelukte, genoemde vereenigingen te vernietiM atthlsson (Friedrich von),een verdiengen.Toen hj ze in 1617 door een besluit steljk Duitsch dichter, geboren den 23sten
oyhief,bekreunde geene der beide partjen Januarj 1761 te Hohendodeleben bj Magdezlch om den wi1des Keizers.O0k Turkje, burg, studeerde te Halle eerst in de godgein het bezitvan een grootgedeeltevan H0n- leerdheid en daarna in de natuurkunde en in
garje, bedreigde hem met een aanval. De de letteren,w erd leeraar aan een opvoedingsomstandigheden w aren nu gunstig om de Tur- gestieht te Dessau, daarna onderwjzer van
ken te verdrjven en Siebenbiirgen te hero- eenJeugdigen graaf,metwien hj te Altona,
veren; doch M attldan, ontbloot van genoeg- Heidelberg en Manheim vertoefde, w oonde

zame middelen om 00r10j te voeren,moest toen 2 Jaren bj zjn vriend Bon8t6tt6n aan
metden vjand op drageljkevoorwaardeneen het Meer van Genève, en vertrok daarna als
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huisonderwjzernaarL(0n.In 1:94 werdhj HtJwerd geboren den lidenMei1831teStet-

voorlezer van de Vorstln van Anhalt-bessau ten in het Remsthal(W iirtemberg),bezoeht
en bezocht met haar ltalië, Zwitserland en dekweekschoolvooronderwjzersteGmiind,

Tyrol.Na haren dood trad hj in 1812 in werd eerst hulp-,daarna huisonderwjzer en
oefende zich metjverin denatt
lurkundeen

dienst van den koning van Mriirtemberg,die
hem t0tgeheim legatieraad,directeurvan den
H ofschouwburg en opper-bibliothacaris benoemde, na hem xeeds te voren in den adelstand te hebben opgenom en. In het gevolg
van hertog W illtelm von '
@rïfrfdlzll/er.g deedhj
nogmaals eene reis door Italië.Na den dood

in de talen.Doorgloeid van hetverlangen om
in het binnenland van Afrika ontdekkingen

te doen,liethj nietsOnbeproefd Om die begeerte te bevredigen.Zonder voldoende mid-

delen verliethj in 1863Triëst,bragtinkommervolle om standigheden 5 maanden te Lon-

van zjne echtgenoote evenwelin 1824 begaf den door en scheepte zich toen in naar het
hj zich naar W örlitzbjDessau,enûverleed zuiden van Afrika,waarhj sedertJunj 1865
aldaar den 12den Maart 1831. In 1787 w as

indetoenm aligeTransvaalscheRepubliek rond-

hj opgetreden meteen bundelmGedichte(15de
druk 1851)':) welke weyens diep gevoelen
levendige natuurschilderlngen grooten bjval
vonden.Zjnemschriften''werden in 8deelen
(1825- 1831)in hetlichtqegeven.Alsprozaschrjver leverde hj:z,Erlnnert
lngen (18101816,5dln)''?enzjnrlultterarischeNachlasz''is
in 1832doorSchoekin4 deelenterpersegelegd.
M atto Grosso (Het Groote W oud) is
eene provincie in het keizerrt
jk Braziliëen

reisde. Reeds in 1866 leverde hj eene kaart

ligtttlsschen de provinciën Para,Goyaz,San
Paulo, Paraguay en Bolivia en telt op ruim

25000 Ea geogr.mjlslechts 60000inwoners
(1875).DitgrootendeelsOnbekendegewestom-

vatden bovenloop van de Paraguay envande

Madeiramethetstroomgebied vandeTapajoz
en Xingu?alzoo het westeljk gedeelte der

dierRegubliek,welkein1868doorPetermann
werd ultgegeven.Weldra,voegdehj zich bj
den olifantenjager Hartley en volbragt met
dezen twee groote reizen ttlsschen de Lim popo en deZambesi.Op detweedereis(1867)
ontdekte hj de goudlanden in hetMasjonagewestaan deTati.Tnm iddelshad P etermann
oenigeduizendenthalervool'hem bjeengebragt,
zoodat hj een derden togtnaarhetnoorden
k0n ondernemen,waarbjhjmeeroostwaarts
toog.Hj trok door het oosteljk gedeelte der
Transvaal, w endde zich toen naar het noorden,overschreed de Limpopo en harezjrivier
deBoebt
je,bereisdeeen geheelOnbekendgebied, en boreikte na vreeseljke ontberingen
en mnejeljkheden hetzendinzsstation Inyati
in hetMatebele-land (1868).Vanhiertrok hj
in 1869 noordwaartsnaar de Omqjati-rivier,

Braziliaanschebergstreek metden Serra en de
Campos d0s Parecis. Men vindt er slechts
enkele koloniën aan de rivierzooment doch en keerde vervolgens naar dën Potchefstroom
de aldaar verbotlwde voortbrengselen moeten en daarlangs naar het aanvangspuntder reis
tewaterovereen afstand van200geogr.mjl terug. Eene kaart van deze 3 groote reizen
vervoerd worden. Het klimaat is er vrj ge- is in 1870 i
n depMittheilunqen''van Peterzond,en de bodem uitstekend voor tropisehe mann ui
tgeyeven.In 1870 glng hj naarde
gewassen. O0k Ontbreekt het er niet aan Delagoabaal ûm het meest geschikte terrein

grotten en watervallen.Voortsverkrjgtmen voor den aanley van een postweg op tezoeer g0udJ diamanten, zout en huiden. Meer ken,volbragt ln dat jaar en in 1871eene
vaarljke reisop deVaalriviernaardepasdan 9/1cdevan den grond is in hetbezitvan ge
onafhankeljke,krjgshaftigeIndianen,name- ontdekte diam antvelden,ten eindede bevaar1jk van de Cayopo'
s.In het geheelzjn er baarheid van die rivier te onderzoeken,hield
66 stam men van inboorlingen tvan welkesom - zich in laatstgemeld jaarbezig metopmetinmige in vrede leven m et de regêring. D e gen in hetnoordoosten der Republiek enaanevenzoo genoem de stad - Villa Bella de vaardde den 36sten Julj eene nieuwe groote

Matto Grosso - ligtop den regteroever der reis naar het noorden, waarop hj den 5den
Guapore, heeft onderscheidene kerken en September de grootsche bouwvallen van Zimopenbare gebouwen, doeh telt slechts 1000 baoë Ontdekte, reeds in de 16de eeuw door

inwoners;te voxen was zj dehoofdstad,doch de Portugézen vermeld. Zj liggen volgens
latermoestzj dien rang afstaan aan de stad M altoh bjna 1400 Ned.el boven deopperCuyababa.Hetland werd in 1532en1533door vlakte der zee Op 20014'N.B.en 31048'O.L.
Gareia bezochten in 1719 door Cabral.
vân Greenwich. Hj vatte voorts hetvoorneM attra, in het Sanskriet M athmra,eene men op om zjne nasporingen voorttezetten,
stad in het Britsch-lndisch presidentsehap nadathjdaartoedoorgoudwasschendenoodige
Agra,is bevallig gelegen op den regterOever middelen zou hebben bjeengebragt. In 1872
van de Dsjoemna,teltruim 65000 inwoners kwam hj echterwederin Ellropa.Hetvoorantze in
en was te voren eenevesting.Zj isalsge- nemen om m et den kruidkundige K'
boorteplaatsvan Kriql'na eene heilige stad en
druk bezochte bedevaartsplaats.Ter eere van
den apengod H anoeman worden deapen erin
bescherming genomen en gevoed,zoodatdie
dieren er in grooten getale rondzwerven en
het den inwoners lastig maken. Deze stad,

1814 eene reis om de wereld te doen,kwam

slechts gedeelteljk ten uitvoer,daarManolö
in Centraal-Amerika achterbleef en vandaar
naar ztln vaderlandterugkeerde.Na dien tjd
bekleedde htj eene betrekking bj den spoorw eg in Zwaben, doch een noodlottige val

weleerveelaanzienljker,isin 1757doorde maakte den 4den April 1875 een einde aan
Afghanen geplunderd.
zjn leven.Hj schreef:z'
Reizen im Innern
M auch (Kar1),eenverdiensteljkreiziger. v0n Si
idafrika 1855-1872(1874)''
.

440

MAUPERTUIS-MAURITIA-PALM.

M aupertuis (Pierre Louis Moreau de), secretaris, eene in zjne familieerfeltjkebe-

een vermaard Fransch wiskundige, geboren

trekking, en de zoon aanvaardde haar op

te St.Malo den l7den Julj 1698,trad eerst z4-jarigen ouderdom.Hj onderscheiddezich,
in de krjgsdienst,maarnam weldrazjn ont- a1seenhoofschminister,doorbeminneljkheid,
slag om zich onverdeeld aan de studie der li
ytzinnigheid en buigzaamheid,maarmaakte
wiskunde te wjden.Reedsin 1723 werdhj zlch tevens verdiensteljk door de stichting
lid der Académie,begafzich naar Londen en

van zeevaartscholen en door het begunstigen

vervolgens naarBasel,waarhj omgang had vangeleerdenendichters.W egenseenbjtend
met de gebroeders BernoullL! en werd in puntdichtop madamedePompadonr werdhj
1736 aan hethoofd der commlssie geplaatst, van het H0fverbannen en bleef25Jaarin
door Lodewl
jk XV naar Lapland gezonden, ongenade,eerstte Bourgesen daarnatePontom door naauwkeurige graadmeting de ge- chartrain wonende. Lodewj;k XVIbenoemde
daaptederaardetebepalen.M aupertIdsschreef hem echter bj zjne troonsbeklimming t0t
daarover het voortreFeljke werk: pDe la eersten minister.Hj aanvaardde zjn ambt
qgure de la terre,déterminée par les obser- met de ligtzinnigheid derjeugd,maarkoos
uryot, M alesherbes en Neeker t0t ambtgevations etc. (1738)''In 1740 vertrok hj op T'
uitnoodiging van Feederik 11 naar Berljn, nooten. Om zich zelven en den Koning p0om er de betrekking van voorzitter der Aca- pulair te maken herstelde hj hetoudePar-

démieteaanvaarden.Hj veryezeldeden Ko- lement. Niet alleen de ultra-royalisten,maar
ning in den 00rl0g en werd ln den slag van

ook devri
jzinnigen keurden zulksaf,omdat
Molwitz gevangen genomen.De Keizer bele- daardoor een nieuw beletselontstond om hergende hem echter te W eenen met groote 0n- vormingen in te voeren.W eldra leden de bederscheiding en gafhem verlof ou1naar Ber- doelingen van den ministerschipbreuk Opden
ljn terug tekeeren.Toen hj vervolgenseen onwil van het Parlement,en M aurepas was

bezoek bragt aan Frankrjk, hoopten zjne zwak genoeg om zjne ambtgenooten op te
vrienden,dathj aldaarz0u bljven.Hj ging oFeren.O0k wist hj den Koning te bewegen,
echter weder naar Pruissen, waarover hj om de Noord-Amerikanen tegen Engeland te
later berouw gevoelde;w ant sehoon methet ondersteunen.Hj overleedreedsdenzlstenN0vertrouwen des Konings begiftigd en met vember 1781.
M auritania noemde men in de dagen der
weldaden overladen, k0n hj zich in den

vreemdenietschikken.Daarenboven werdhj OudheidhetnoordwesteljkgedeeltevanAfrika,

in vele onaangenaamheden gewikkeld,vooral waar thanshetsul
tanaatMarokkogeleyenis.
over een opstelin de rMémoires''der Acadé- Hetgrenstin het westenaan denAtlantlschen
mieteBerljn (1746)over de wettenvan be- Oceaan,in hetnoorden aan deMiddellandsche
w eging en rust.D aarover werden onderschei- Zee,in het zuiden aan dewoestjn enwas

dene strjdschriften uitgegeven, en 00k V01- in het oosten doo1*de rivierMoeloeehatti(Mafir: mengde zich in deze zaalt. Laatstge- 1
0eJa)van Numidiëqescheiden.Diteigenljke
noemde had Manpertuis eerst a1s een genie, Mauritania met konlng Boeeltns, de schoonals een tweeden Arehimeden geprezent en vader van Jllyurtha, werd eerst in den Junoem de hem nu een dw aashoofd.M aupeetuis gurthjnsehen Oorlog nader bekend aan de
reisde wegens zjne zwakke gezondheid in Rom einen.WtlccAv.vontving voordeuitlevering
e
1756 weder naar Frankrjk,doch vertrok 2 van Jhqurtlta hetaangrenzendeW est-Num idi-

Jaar later naar Basel,waarhjden27stenJulj (thans Algérië).Hetwerd voorts door afzon1759 overleed:

M aurandla Jaeq. is de naam van een
plantengeslacht uit de familie der Scrophularineën.Het onderscheidtzich door een s-deeligen kelk, door eene klokvormige,onregelm atige bloemkroon m et een stomp-s-lobbigen
rand,door aan den voet verdiktem eeldraden
en door 2 vereenigde en aan de punt half

derltjkekoningengerereerd?dochin43naChr.
d00l* keizer Clandius ln een Romeinsch wingewest herschapen,waarna hj hetland verdeeldein Mauritania Tiuyitana in hetwesten
en Mauritania Caesarienslsinhetoosten.Eerst-

gemeld gedeelte werd laterbjSpànlegevoegd.
Mauritania, Numidië en Carthago werden in

4Q9 door de W andalen uitSpanleveroverd.
s-kleppige zaaddoozen.Het omvat sierljke Deze moesten hetin 634 afstaan aan de Byheesters uit Mexico met een klimmenden, zantjnen,en laatstgenoemdeninde 7deeeuw
vertakten stengel, windende bladstelen en aan de Arabieren,die vandaar naar Spanje
alleenstaande,hoekstandige,fraaje bloemen. trokken.
Van desoortennoemenwj:M.cAkfïrrlïxt/ltl
rg M auritia-palm (MauritiaQexuosaZ.)is
W . .B., m et afwisselende, spiesvormige bla- de naam van een der prachtigste,grootste en
deren en blaauwe bloemen met een geelach- nuttigste palmboomen van Zuid-Amerika.Hj
tig witten steel;- M.Wcrclcycpclot.=g., groeit vooral aan de moerassige oever8van
met hartvormige, gedeelteljk spiesvormlge de Orinoco-en Amazonen-rivier;dâârverhefbladeren en groote paarse bloem en; - en fen zich de grjze,gladde stammen dierpal-

M. q
se-zdr/prdzl.
x Jaeg.met blaauwachtige, men,di
gacht
t bj
kaa
alstod
palihoogt
ssadenevan
van
bleekroode bloemen.
eene reus
lgeel
ves
tir
ng,
te
eene
M aurepas (Jean Frédéric Phélypeaux, 140 Ned.e1.De waajervormige bladeren del'
graafvan),ministervanLodetvl
jkXF enXVI uitgebreidekroon hebben eenemiddelljnvan
van Frankrjk engeboren den 9denJulj1701, 1,5 Ned.el en staan op stelen van 3 Ned.e1.
werd reeds a1s kind opgenomen in de Malté- De bloem-en vruchtkolven zjn 2 tot3 Ned.
zer-orde.Zjn vader wasministeren staats- ellang.De schubbige,roode,op pjnappels

MAURITIA.PALM- MAURITS.

geljkende vruchten s:aaken naar appelen en
leveren eene gezondeen voedzataespjs.Van
de vezels der bladeren riaakt xaen allerlei
gevlochtene voorwerpen,terwjl hetsap een
zoeten,bedwelmenden wjn en hetmergvan
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ging van ht
?t eiland en dtmr goede havens
o
ngemeen bevorderd.Het gewlqtigst voodbrengsel is er suiker. De kooplleden onder-

houden er handelsbetrekkingen metEngeland
en met de voornaamste havens derfndische
den stam een uitmuntend meel geeft. Deze Zee, en men heeft er een regelm atig stoom prachtige palmboom is het palladitlm der 0n- bootverkeer metBourbon,de Kaapstad,Aden

afhankeltlkheid van de Guaratlni-lndianen aan t)n Madras. O0k is de zeevisscherj erniet
den mond der Orinoco-rivier;zj wonen in onbelangrjk.Deheerschendegodsdienstiser
de m auritia-w ouden op dezeboomen,tusschen de R.Katholieke,die er harenbisschopheeftr
&vier stammen zj tolwen spannen. H ierop en men gebruikt er de Fransche taal.Onder
plaatsen zj eerstmatten,dan aardeen stich- den gollverneur van Mauritiustterzjde geten hierop hunnehutten.Alleswatztjvoorts staan door een wetgevend ligehaam ,bevinden

voor hunne htlisvesting,kleedinr en voeding zich: heteiland Rodriguez,de Sechellen,de
noodig hebben, verschaft hun d1e palmbnom.
M auritius, door de Franschen Isle de
Franee geheeten , een: Engelsche bezitting,
tot de Mascarenhas-eilanden belloorende,ligt

Amiranten, de Chagos-eilanden, St.Paulen
Nieuw-Amsterdam.De hoofdstad van Mauri-

tius,PortLouis?aan denoordwestzjdefraai

gelegen aan eene door basaltgevaarten 0msl0-

ten Oosten van Madagascaren171/sgeogr.mtjl tene baai.is goed gebouwd;zj isde zetel
ten nûordoosten van Bollrbon op 20O 30'Z.B.
en 57Q15'- 57048'0.L.van Greenwich.Het
w ordtw eleens de koningin dereilanden van
denIndischen Oceaangenoemd,heetteenelangrondegedaante meteeneoppervlaktt)van 21 (n

van een gotlverneur,van een R.Katholieken
en Anglicaanschen bisschop, van voldoende
regtbanken, telt 66000 inw oners, en heeft
eene sterke citadél, een schouwburg, eene
hflofdkerk ,een gym nasitlm en onderscheidene

geogr.mjlen onderscheidtzich dooreenvtll- andere inrigtingen van onderwjs.Zj isals
canlschen bodem .Van de m eestqlsteilekusten vrijhaven de Loofdstapelplaats van den handel
af rjsthetland binnenwaal'
tsallengshooger altiaax. Op een atbtand van een paar uren

met schilderachtige landschappen. Op uitge- gaans van PortLouis vindt men den botanibreide hoogvlakten verrjzen er 4 bgschrjke schen ttlin van Pompelmousses.Op de zuldbergketens m et eene gemiddelde hpogte van Oostkustverheftzich de stad Mahébourg met
650 Ned.el.Deze btrgklàtolls?slechtshieren 9000 inwoners.
daar kale rotstoppen vertoonend)om sluiten
HeteilandMauritiltswerd,evenalsdenabjeen Ouden,uitgedoofden,Ind boomen bedek- gelegene eilanden,in 1505 doordenPortugees
ten krater, een van de grootsten der aarde. Pedro Masearenhas Ontdekt en behoorde t0t
De hoogste bergtoppen zjn de Piton de la 1598 aan do Portugézen, en daarna rtan de
Montagne Noire, de Pieter-B0th en dePiton Nederlanders, die het naar prins Maurits
du Pot
lce,alle tllssc'
hen de 8-en 900 Ned.el llnemden. Nadat de Nederlanders het eilan:
hoog. Behalve uit basalt bestaat het eiland in 1710 verlaten hadden, werd het in 1715
hoofdzalteljlt uitporeuze lava.Dekustzoomen door de Franschen bezet en Isle-de-France
zjn gedeelteljk zamengestelduitkoralonkalk, genoemd. Tn 1810 m aakten de Engelschen
en deze omringt het eiland als eell krans zich van diteiland m eesteren herstelden den
van koraalrifen.H eteiland is ruim voûrzien voormaligen naam , terwtjl zj het bj den
van w ater, daar uit het binnenland, w aax Vredevan Parjsin 1814 behielden.M altrLtiqs
zich ondersehaidene vrj groote meren bevin- is hettooneel,waar lernardin de & .Plerre
den, niet minder dan 100 beken zeewaarts

de hoofdpersonen plaatst van zjn bevallig

vloejen, doch qrootendeels des zomers uit- verhaal:ppauletVirginie.''
droogen. Het kllmaatis er zalsht en gezond,
M auritius, keizer van het Oost-Romeindoch het eiland wordt nu en dan geteis- sche rjk,geboren in 540,klom op t0tveldterd door vreeseljke nrkanen? zooals den heer,w erd stthoonzoon des Keizersen in 58Q
lsten Maart1818 en den 23steu (
l
!
Aebrt
lart
j1824. diens opvolger. Nadathj 20 Jaren geregeerd
De grond is er ongemeen vruchtbaar.Behalve had, werd hj door Pkocas, die tegen hem
de Européschegewassengroejenero0kdieder tlen opstand berokkend had,gedood (28 Nokeerkringslanden,zooal:kaneel,notem uscaat, vember 602)? nadat hj eerstzjne 5 zonen
indigo,katoen,13soortenvan bananen,peper, had zien Ombrengen.
broodvrucht;maniok,ananassen?vanille,pitaM aurits.Onderdezennaam vermeldenwj:
vlas en vooralsuikerriet.De gtlano maakt er
M almgts, hertog en keurvorst van sck.
:el,
vooralden grond gesehiktvoorde stlikerteelt. geboren te Freiberg den Qlsten M aart 1521.

Debevolkiny,dievan 1817t0taandentjdder Hj was een zoon van hertog Hendrik de
slavenem anclpatie in 1838 gestadia' verminderde,isdoûrhetderwaartsbrengenvan koeli's

Vrome, ontving eene zorgvuldige opvoedingj
qmhelsde in 1539 de leer der Hervorming en

aanmerkeljk vermeerderd; zj bedraagt ruim trad in 1541in hethuweljk metAgnes,eene
6.
:.:el.
344000zielen(1875).Dezebehoorenhoofdzake- dochter van den landgraaf'Philip van A '
1jk tot4 stammen,nameljk t0tdeChinézen, In laatstgenoemdJaarwerdhj opvolgerztjns
lndianen, Ncgers en M adagassen.Er w onen vadersen hpofd derAlbertjnsche linle,maar
omstreeks 3000 Blanken,meestal van Fran- w eigerde, schoon voorstander der H ervorschen oorsprong.Men houdter zich bezigmet ming, t0e te treden t0t het Schmalkaldisch
bebouw ing van den grond en metdenhandel, Verbond.Met zjn neef,den keurvorstJokann

en deze laatste wordt door de gunstige lig- Fri:tfdczzvan Sllaezl(Ernestjnschelinie),be-
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waarde hi
j eene goedeverstandhouding,totdat dezein hetvoorlaarvan 1542 door eene
beuzeling verbroken werd. Daarop trok de
Hertog in datjaar,texondersteuningvanden
Keizer,met een leger te velde tegen de Turken in Hongarje en hetvolgendejaartegen
deFranschentzoodathj meeren meerdiens
gunst verwierf. Niettemin ondersteunde hj

ook aan den Keizer een bljk te geven van
zjne trouw en inzonderheid uitvriendschap
Jegens koning Ikrdinand,woonde hj na het
sluiten van den vrede een krjgstogtbjtegen
de Turken in Hongarje,die hj weliswaar
in verschillende gevechten versloeg, maar
toch 0ok niet naar wellsch k0n verdrjven
wegens den treurigen toestand van hetKeizerde beide hoofden van het Schmalkaldisch ljk leger.W revelig keerde hj naar Saksen
Verbond in den 00r10g tegen hertog Rendrik terug,waarhj toetrad t0thetverbondteqen
tlllBrnnswjik,nam dezen gevangenenleverde markgraaf Albreckt tlcz/ Brandenburg, dle,
hem uit aan den landgraafran Hessen.Toen
echter in 1547 een openbare 00r10g uitbarstte
tusschen den Keizer en het Schmalkaldisch
Verbond, oordeelde hj hetjuistetjdstip ge.
komen, om zjne langgekoesterde wenschen
met betrekking t0tzjne dynaqtie ten uitvoer

zonder het verdrag van Passau te erkennen,

den 00rl04 Op eigen gezag voortzette.In den
slag bj Slevershatlsen (9 Julj 1553)werdde
Markgraaf reheel en al Overwonnen, doch

de overw innlng duur gekocht.D e Ketll'voret,
door een schot in den buik gewond,overleed
tebrengen.Hjkoosdezjdevan den Keizer, 2 dagen daarna.- M anritsbezateene groote
die hem bj eene geheime overeenkomst, mate van schranderheid en ongemeene veldonder voorwaarde van krachtigen bjstand) heerstalentel).Terstond na hetaanvaardenvan
de waardigheid en de erianden van den zjnbewind bragthjbelangrjkehervormingen
Keurvorst toezegde. Op last van den Keizer t0t stand,en deze waren Ongetwjfeld door

maaktehj zich binnen een kprtentjdmeester vele andere gevolgd,indien h'
j langergeleefd
van nagenoeg het geheele keurvorstendom , had.HjversterkteDresden,Leipzig enPirna,
doch de Keurvorst noodzaakte hem t0teene organiseerde hetleger,Ondersteunde demjnbjnaeven z0o snelleontruiming.Dezelaatste ontginning en maakte zich vooralverdiensteberokkende echter zjn eigen verderf doo1' ljk dooruitbreiding deruniversiteitteLeipzig.
toestemming te geven t0t een wapenstilstand. Zjne eenigedochterAnnawerdgemalin van
Hierdoortoch verkreeg deKeizertjd,om met Willem .
!',prinsvan Orl4/d.
UVJVHJ
.:,prinsvan OrJwJ':,graafranXc.
st
:tsl,
zjne geharde soldaten den Hertog te hulp
tesnellen.Deslar bjMiihlberg,degevangen- eeflberoemd veldheer.Hj waseen zoon van
neming van den lnmiddelsmetden Rjksban Willem .
!',prinsvan @rtz4/:en van Annanan
beladen Keurvorst en de capitulatie van W it- Saksen en werd geboren op hetslotte Dillentenberg bragten den Hertog t0t hetdoelVan burg den 14denNovember 1567.Nadathj te
zjù streven. Op den lstenJulj 1547schonk Leiden gestudeerd had en zjn vaderin 1584
de Keizer hem de Keurvorsteljke waardig- door een sluipm oordenaar was om gebragt,beheid en beleende hem meteen grootgedeelte noemden de Staten van Holland een Raad
der Ernest/nsche er:anden.
van State enplaatsten den lilarigenM altrit.
g
ln het besef echter, dat keizer Karel V aan het hoofd van dit ligchaam .De om stanzich tot onbeperkt beheerscher van Duitsch- digheden van Nederland waren op dittjdstip

land wilde verheFen, maakte hj zich onge- hoogst ongunstig.In denoordeltike gewesten
merkt gereed om hem te bestrjdent tevens had de Splansche veldheer Verdngo de overdaartoe een verbond sluitende metIlendelk11! hand, de voornaamste steden van het zuiden
koning van Frankrjk. Nogmaals deed htl werden dool*P arma ingesloten,en 0ns leger
door een gezantschap den Keizer verzoeken, te velde bedroeg slechts 5000 man.Erscheen

om zjn schoonvader, de landgraaf van Aà.
:sen,op vrje voeten te stellen,maartoen dit
geweigerd werd, wierp M awrits hetmasker
af en opende den veldtogt.Hj verklaardein

geene redding mogeljk zonder buitenlandsche
hulp, doch Hendrik III van Frankrjk en

en den voormaligen Keurvorstonverwjld op
vrje voeten,maar zag in het gevoelzjner
onmagt zich 00k weldra genoodzankt, om
doormiddelvan zjnbroederIkrdinandonder-

(16 Julj 1586),en Leieester keerde in het

Etizabetk van Engeland weigerden de opper-

heerschappj Over de Nederlanden te aanvaar-

een manifest, dat de bescherming van het den. Laatstgenoemde zond echter Leoester
Protestantismus, de handhaving der Rjks- met6000 man te hulp. Vôôr de komst van
grondweten debevrjding vanden Landgraaf dezen w erd echter, op raad van Oldenbarnede eenigeredenen waren van den 00r10g.Hj veldt,graafM awvits t0tstadhouder,kapiteinwerd Overal met gejuich begroet en kwam generaal en adm iraalvan H olland en Zeeland
met versnelde m arschen z0O spoedig te Inny- benoemd.Leicester (Leshter)verscheen in het
briick, dat hj aldaar den Keizer, die aan laatstvan 1585,werd als algem een landvoogd
podagra leed, bjna gevangen genomen had. erkend,doch bragt weinig t0t stand.M aurits
De K
, eizer stelde niet alleen den Landgraaf echter maakte zich weldra meester van Axel

laatst van 1587 naar Enqeland terug. Nu

werd M anrits in 1588 admlraal-generaalder
Unie,in 1590 stadhouderen kapitein-generaal

handelingen aan teknoopen,waaruithetVer- van Utrecht en Overjssel en in 1591 van
drag van Passau (22 Augustus 1552)voort- Gelderland, terwjl hj tevens a1s kapiteinvloeide. Op diewjzevernietigdeM auritsop generaalder Unie w erd beschouw d.

eenmaal'sKeizersvjandeljkeaanslagentegen Thans opende Manrits de reeksvan zjne
DuitBchland,terwjlhj aan de Protestanten voorspoedige ondernemingen metdeverrassing
eene onbetaalbare dienst bewees.0m echter van Breda (3 Maart 1590),waarna hj de
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Spanjaarden uit geheel Noord-Brabant, met gedelegeerde regters ter dood veroordeeld en
Op Czjarigen leeftjd den 13den Mei 1619

uitzondering van Grave, Geertruidenberg en

'sHertogenbose'
h, verjoeg. In het volgende teregtgesteld.
Toel,in 1621 het twaalfjarig bestand geJaar Btreed hj in Gelderland en vergverde
Zutfen in 6 dagen, - daarna Deventer in eindigd w as, vond M anrlts in Rpinol@ een
10 dagen,-- en eenige dagen laterbegafhj geduchten tegenstander.llj ontzette Bergenzich OP Iaarsch n3,
ar Groningen en maakte Op-Z00m , maar zjn aanslag op Antwerpen
zich Ineester van Delfzjl.Toen hj echter m islukte tot driemaal t0e, en vruchteloos
vernam ,datParmahettbrtKnodsenburg bj waren zjnepogingen,Om den Spanjaard het
Njmegenbelegerde,sneldehj derwaartsover beleg van Breda te doen opbreken.Toch behet ontoegankeljk gewaande Rouveensehe leefde M anrits den val dier vesting niet
moeras, wierp bj Arnhem eene schipbrug maar Overleed te 'sGravenhage den 23ste1
overdeRjnen OntzetteKnodsenburg.Daarna April1625.Hj wasongehuwd,doch hadbj
bemagtigde hj in 3 dagen Hulsten voorts de jonkvrouw van M echelen een aantalonwetNjmegen.Z00 zette hj den 00rl0gvoortmet tige kinderen,van welke de Oudsten, W illem
ongemeene voortvarendheid en kroonde de en Lodewt
jk,hetmeestbekend zjn.

onderweryingdernoordoosteljkegewestenmet Prins Maltvits was in den Omgallr gulen
deinnemlngvan Groningen(24Julj 1594).ln openhartig, m aar tevens zeer driftlg. Men
de daarop volgende jaren k0n lzj wegens
de geringe sterkte van zjn leger niet veel
belangrjks verrigten. In 1597 werd Albert
rczl Oostenrj;k landvoogd der Nederlanden.

houdt hem voor den grootsten veldheer van

ztjn tjd.Hj had de krjgsltunst der Ouden
grondig besttldeerd en de gebreken van zjn

leger Opgemerkt, en liet niets onbeproefd,
Deze beproettle een aanslag op Noord-Brabant, om verbeteringen aan te brengen.Vooral in
doch M aurits bragt m et slechts 800 ruiters de opstelling van hetlegerheefthj aanmeraan de Spanlaarden, die 6000 man telden, lteljkewjzigingengebragt.lljvormdekleiner
bj Turnhûut eene volkomen nederlaag t0e, afdeelingen, plaatste de piekeniers in het
die hun Q000 gesneuvelden en 4-of500 ge- centrum , de m usketiers aan de vleugels,en
vangenen l
tostte.Voortszuiverdehj overjssel deed de batalions sehaakvormig oprukken.

r een excercitie-reglement in,
en Gelderland geheel van vjanden.Op den O0k voerde htJ
lsten Julj 1600 leverde hi
j den roemrjken en verving bj de kavallerie de lans door
slag bj Nieuwpoort.Een nieuwe veldheer, stootsabelen karabjn Ot'pistool.Hjleverde
Ambrosins s'
soltz,w erd kort daarop aan het verordeningen voor de artillerie, voor den
.pi
hoofd derSpanjaardengeplaatstenstreedmet trein,voor de pontonniers enz.Diereglemenveel bekwaamheid tegen M altrits,t'oeller ()n- ten vonden Overalnavolging,en zjn legerderhandelingen t0tdenvrede geopendwerden, kamp was eene leerschool voor Oëc,
ieren uit
die t0teen w apenstilstand leidden.Van dezen allelanden.Eindelijkbljktuitzjneveldtogten
was M anrifs een groot tegenstander,betoo- eene verbazende voortvarenheid,zoodat men

gendedatmen daardoordenvjandtjdgunde demarschen van zjne troepen zelfs nu n0g
om zjnekrachtenteherstellen.Oldenbarneveldt groot noemt. Hj veroverde 38 steden,45

evenw el, doordrongen van de belloefte aan

verschanste kasteelen en forten,versloeg de

vrede,was een jveraarvöörden wapenstil- Spanjaarden in 3 gevechten Ofveldslagenen
stand, en toen deze Op den gden Apl*il 1609

deed 12 belegeringen opbreken.

voor een tjd van 12jaren geteekend werd,

Maltrits,graafran Saksen,gewoonljk de

land,voo1
'alopaandrjvenvanOldenbarneveldt,
debekendeScl
terperedolf
z/ïe(4Augustus1617),
waarbj zj desteden magtigdenwaardgelders
aan te nemen, terwjl zj het hotlden van

sen door zjn vader gewettigd.In 1713 kwam
hj aan hethoofd van een regimentenin1714
trad hj in hethuweljk metderjkeen be-

was het met de goede verstandhouding tus- maarsehalk 'rlgz Saksen genoemd, een uitsteschen M aurits en Oldenbarnereldt geheelge- kend veldheer. Hj was de onwettige zoon
daan; tevens gaven de kerkeljke geschillen van den koning van Polen en keurvorst van
van die dagen aanleiding t0t eene Openbare Saksen A'
tbgltst'
us 11 ûfde Sfd'
rlzenvangravin
veete. Op aandrang van de Staten van H0l- Maréa a<z
l
vprtzvan XlA2ù.
:p3tzr7
J.Hj werdgeland om van zjneqevoelenstedoenbljken, boren te Goslar den 28sten October 1696 en
verklaardeM anritszlchin 1617voordeContra- ontving eenedegeljke opleiling,doch toonde
Remonstranten,terwjl'
sLandsAdvocaataan niet veel 1:1st in de studie, maal' onderdezjdestond derRemonstranten DeContra- scheidde zich door een vurigen geest en door
Rem onstrantent door de begunstiging van groote ligchaamskracht. Hj streed weldra in
M anrits Overm oedig geworden,deden woelin- Vlaanderen in 1709 en 1710 OnderprinsEugegen Ontstaan en veranderden hier en daar de z?ïf
x.
s en M arlboronyh. ln het volgende Jaar
regéring. Daarop namen de Staten van H0l- zag hj zich metden titelvan graafran &
%k-

eene Nationale Synode van de hand wezen.
De Algemeene Staten daarentegen gelastten
het houden eener Nationale Synode te D0rdrecht en het atianken der waardgelders.
Oldenbarneveldt, Hkgo de Groot en Rombo'
ut
A'
povqersedfd, hoof
den der Remonstrantsche
partp, werden gevangen genomen en eerstgenoemde,die geene gratie wilde vragen,door

vallige gravin Löben,dpch deze echt word in

1121 ontbonden.In 1715en 1716 had htlin

Pommeren en Polen gestreden en te midden

van velerlei uitspattingen zich metjvertoelegd op de krjgskunst.In 1720 werdhj in
Frankrtjk t0tveldmaarschalk benoemd,kocht
ervoor35000 thalereenregiment,zettezjne
studiën voort,maar leidde tevens een losbandig leven.Nu en dan toefde hj 00k aan het
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H:fvan zjn vader.In 1726 kozen de stan- van het geheele Fransche leger.D e overw inden van Koerland hem t0t vorst,en de her- ning bj LaFeld, de bestorming van Bergen-

togin-weduwevan Knerland,Annq T'ltlozloznzll, op-zoom en de verovering van Maastricht
t
'
le dochter van den Czaar,gaf hem hoop op (1748) kroonden zjne loopbaan alsveldheer.

hare hand. Mentîiikof echter,die zelf het Bj den Vrede van Aken gafFrankrjk die

hertogdom begeerde, begaf zich naarMitau, veroveri
nyen terug,en daaroverwasManrits
eischte eene nieuwe verkiezing,dreigde met nietweinlg misnoegd.Hj woondenu in vor-

krjgsvolk en vertrok naar Petersbuxg om
M a-itstegen tewerken.Omstreeksdien tjd
wenddelaatstgenoemdezich t0tFrankrjk om
hulp. Hj ontving ervan zjneminnares,de

beroemde tooneelspeelsterAdrienneZecpvrreur,
eene s0m van 40000 livres,door het verpauden van al hare kostbaarheden verltregen.
DaarKoerland een leen van Polen was,ver-

steljke weelde pp Chambord ofwasop reis.
Te Berljn werd hj door I'
rederik 11 met
groote Onderscheiding ontvangen,enhj overleed 0P Chambord den 30sten November1750.

Van zjne geschriften vermeldenwjn0g:rEsprit des lois de la tactique ('s Gravenhage,
1767, 2 d1n)'' - en ptzettresetmémoires
(1794)''
.

M aurocordatos is de naam van een
nietigde de PoolscheRjksdagdeop M anrih
gevallen keus,en toen zjne zaak 00k in Pe- vermaard Fanariotengeslachtj gesproten uit
tersburg ongunstig stond,gafde Koning hem

de Genuêsche f'
amilie Searlati.Van de leden

bevelKoerland te verlaten en naarFrankrjk vermelden wj:Alezander M aurocordatos,een
terug te keeren. Hj gehoorzaamde en bleef jverig strjder voorde vrjheid van Griekenaldaar ofreisde tot aan den oorlog van 1733. land.Hj werd geboren te Constantinopelden
Gedurende eene ongesteldheid in 1731 schreef 15den Februarj 1791.Reedsvroeg volgdehj
hj in 13 slapelooze nachten zjn beroemd zjn 00m,den hospodarKaradja)naarWalawerk: p'
Rêveries militaires''.Bjhetuitbarsten chje en laterin den vreemde,doehkeerdein
van Iaatstgemelden o0l.
log kwam hj Onderde 1821naarGriekenland tertlg,waarhjzoowel

bevelen van den maarschalklerwioken Onder- in het leger a1s in de Nationale Vergadering
scheidde zich zoozeer,dathj in 1734 bevor- metjverwerkzaam was.Vooralinhetnoordderd werd t0t l
uitenant-qeneraal.Nadenvrede westen des lands behaalde hj groote voorzette hj zjne voormallge levenswjs voort, deelen, en met M auromoehalh behoorde hj
doch bj den dood van keizerKarelIFstelde tot de voornaam ste burgers, die tegen de
hj zjn zwaard bj herhaling terbeschikking Palikarenhoofdlieden Onder Kolokotron'i in
van Saksen. Daar graaf Brûltl zjn aanbod verzet kw amen. H unne verdeeldheid benavan de hand wees, bleef hj in Fransche deelde niet w einig de nationale zaak.Gedudienst en veroverde in den Oostenrjkschen rende het voorzitterschap van graaf CapodisSuccessie-oorlog stormenderhand de stad fril.:behoorde M auroeordatost0t de oppositie.

Praag (26 November1741),terwjlook Eger Onder het bestuur van koning Ottowashj
zich aan hem overgaf.In 1742 toog hj naar m eermalen m inister, alsmede gezant aan de
Petersburg,om zjne plannenten opzigtevan Hoven teMiinchen,Berljn,Londen en C0nKoerland te bevorderen, doch te vcrgeefs. stantinopel en het laatst te Parjs (1850Toen hj op hetoorlogstooneelwas terugge- 1854). Toen gedurende den Krim-oorlog de
keerd, badden Pruissen en Saksen vrede ge- W estersche M ogendheden zich in het bezit
sloten met Oostenrjk, en o0k het Fransche stelden van dePiraeus,werdhj naarAthene
legermoestallengsBohemen enBejeren ont- teruggeroepen.Hj vormdeer een nieuw kabiruimen. In Maart 1744 werd hj t0t maar- net, dat echter het volgende Jaar aftrad,en
schalk van Fraàkrjk benoemd en was de overleed te Aegina den 18den Augtlstus 1865.

eerste Protestant, aan w ien na de opheëng
M aurom ichalis is de naam van eenvervan het Edict van Nantes deze eer te beurt maard Mainotengeslacht.Van deledennoem en

viel.Daarop voerdehj hetopperbevelin de
Nederlanden en w ist er zonder beslissenden
slag den vjand in bedwang te houden.Inden
veldtogt van 1745 besliste hj, hoewel zoo
ziek door waterzucht, dat hj niett:paard
kon rjden,den slag van Fontenay,waarna
de Koning hem meteerbewjzen overlaadde
en voorlevenslang met het kasteelChambord
begiftigde. Daarna gaven vele steden in de

wj:Peter Mcfvt
pzzlicl,
clyd:gewoonljk Plétro.
&y geheeten, een i
1
jverl
g strjder voor de
Grlekschevrjheid.Hjwe1'dgeborenomstreeks
het Jaar 1775,was in 1816 bey van het distxid Maina!voegde zich bj deHetaerie en
aanvaarddeln Maart1821 in Moreadenstrjd
tegen de Turken.Aanvankeljk verkeerde hj

in goede verstandhouding met Kolokotroni,

maar voegde zich weldra bj de partj van
Nederlanden zich over.In Februarj 1746be- M auroeordatos. Met dezen nam hj deel'aan
magtigde hj Brussel en keerde vervolgens de oppositie tegen graaf Capodistria8,enwerd
terug naar Parjs, waar hj ten Hove met deswege in 1830 te N
'aupliain derevangenis
eworpen. Zjn broeder Constantiln en zjn
onderscheiding belerend en dool
'hetvolkvel'
- g
good werd.De Konlng verleende hem brieven zoon Geor.qnamen daaroverwraafdoorCapovan naturalisatie. Hierop veroverde -Yallrih tfïdf'
rïl.
s op straat te vermoorden (9 October
Antwerpen en Namen en behaalde den llden 1831).Deeerstewerdaanstondsneergesabeld,
Odober eene glansrjke overwinning bj Rau- Georg na vonnis doodgeschoten,en P eterherreeg eerst in 1832 zjne vrjheid.Koning
eoun.Van de genomen kanonnenontving hj k
zelf ten gest
zhenke, benevens
n titelvan Otto behandelde hem met onderscheiding,en
, de
Altesse sérénissime,in Januartl 1747 gevolgd hj overleed den 29sten Januarj 1832.- Zjn
doordebenoemingt0tgeneraal-veldmaarschalk

zoon Anastasiws,generaalinGriekschedienst;
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w as in 1848 m inister van Eeredienst en ver- zers nogmaals naar Engeland,keerde echter
volgens minister van Oorlog (tot 1849),en weldra naar Amerika terug,en werd in 1871
president der universiteit van AlabamateTusoverleed te Athene den llden Mei 1870.
M aury (Matthew Fontaine),een beroemd ealoosa en kort daarna hoogleeraar in de
Amerikaansch natuur- en zeevaartkundige, natuurkunde aan het Virginia Military Insti-

geboren den 14denJanuarj 1806 te Spottsyl- tute te Lexington, alwaar hj den lsten Fevania in den Staat Virginia, Ontving eene bruarj 1873 overleed. Van de voornaamste
goede Opvoeding en trad in 1824 als midship- Staten van Europa had hj medailles en eerm an i
ll dienst bj demarinederVereenigde bewjzen ontvangen.
M ausoléum ,in hetGrieksehM ansolleion,
Staten. Hj volbragt eerst eene reis m et de
fregat rBrandywine'' naar de Middellandsche is oorspronkeljl
k denaam van hctpraalgraf,
Zee en diende daarna op de schepen mvin- hetwel
k Mausoll
ts,koning van Carië (f 353
cennes'' Potomac'' en Falmouth'' in den of351vôôrChr.),tereerevan zjne gemalin
Atlantischen en Grooten Oceaan.opêêndezer Artemisia teHaliearnassusdeedverrjzen.Het
togten vestigdehj zjne aandachtopOnregel- behoorde t0t de Zeven W onderen der wereld
matigheden in den barometerstand bj kaap en was 40 Ned. el hoog. op een vierkant
Hoorn en deed daaromtrent w aarnemingen,
welke in 1831 in het:rAm erican Journalof
Ar
ae
ndhj
Sciences' opgelAomenwerden.Voorts
levtesrd
iyl 1835 een uitgebreid leerboek

voetstuk verhiefzich eene soortvan Ionische
tem pel met 9-maal 11 Ionische zuilen.Het

dak vormde eene plramide van 24 trappen,
en daarenboven verhlef zich een vierspan met

us en
der zeevaartkunde,waarnahj zich benoemd het reusachtig standbeeld van M ausol'
zag tot sterrekundige bj eene Zuidzee-expe- eene paardenm ennende godin.De bouwmees-

ditie',w elke echter toen niet t0tstandkwam. ters waren Satyrlts en Pythius,- de beeldIn 1839 plaatste hj in den psouthernLiterary houwers Bryaœis, Ledehares, Reopas en 75Messenger''een Opstel over de scheepvaartin motltens. Onder de Romeinschemansoleeën
de zuideljke wateren, waarin hj middelen zooals men later alle praalgraven noem de,
tqqustws
aanw ees om , gebruik m akende van w ind en onderseheidde zich dat van keizer A'
stroom )de reizen aanmerkeljk te bekorten. op hetCampus Martius,eenrond gebouw met
Kortdaarnabrak hj een been e1zwerddaar- reusachtige afdeelingen.Dezelaatste vormden
door verlamd, zoodat hj de actieve dienst terrassen met bogmen,en Op den t0p verhief
moest verlaten. De regpring benoemde hem zich het standbeeld van A ltyustlts.Voortsvert0t directeur van het archiefvan zeekaarten meldt men het matlsoléum van Iladrianns,
te W ashington,w aarm ede allengs een hydro- e0n rond gebouw op een vierkantvoetstuk,
graphisch bureatl en een nautisch observato- van bovenprjkende meteen reusachtig vierriam verbonden werden;hierontwikkeldehj span m et het standbeeld des Keizers. T0t
eene ongemeent)w erltzaamheid. I11 1845 be- lateren tjd belloort hetmausoléum van Tlteoon hj de rW ind and cl
zrrrentcharts''in het #prck te Ravenna, thans de kerk Sta Maria
llcht te geven,gevolgd door de rsailing direc- della Rotonda. O0k in de 17de eeuw werden
tions'' waarin hj een nieuwen weg naar het hier en daarm ausoleeën gesticht,en uit den
zuiden voorstelde ,die eerlang dool'alle zee- nieuweren tjd noemel
zwj datvan den vorst
varende natiën werdingeslagen.Voortsschreef vavt F/zvrs en Tkzi.
s te Regensburg,- dat
hj waarnemingen over de passaatwinden in van koningin Louiza en haren gem aal Inrieden Atlantischen Oceaan, over de grenzen (lrïcFz Willtelm III van Pruissen te Charlotvan den stiltegordel in verschillendo Jaar- tenburg, een eenvoudig,maar deftig gebouw

tenkel, - en dat
getjden, over de vertakkingen,grenzen enz. in Dorisellen stjl van Scl
van den Oolfstroom en over merkw aardige
stroom en in de Tndische en Chinésche Zeeen
en aan de noordw estkust van Am erika.De

der Koningin van Hannovel', gebouwd door
Laves.

M auvillon (Jak0b),een voorstander van
uitkomsten dezer nasporingen zjn opgenomen het physiocratisch stelsel, tevens bekend als
in zjn belangri
jl
t boek:rphysicalgeography schrjver van krjgskundige werkenywerd ge-

ofthe sea (1866 en latez'
l''.Van de psailing boren te Leipzig den 8sten M aart 1743,w as
direetions''is eene reeks van uitgaven in het

bestem d voor de studie der regten, maar

licht verschenen, en zj werden aangevuld legde zich vooral t0e op de wiskunde.Hj
door de: rNautical monographs'. Op zjn trad in Hannoversche krjgsdienst,was later
vooratel werd in 1853 te Brussel een zee- leeraar in de versterkingskunst te Cassel,
vaartkundig congrès gehouden,om in zaken kwam in 1785 a1s majoor in Brunswjksehe
van nautischen aard - ook metbetrekking

t0t de seinen - eonheid te verkrjgen.-

dienst en werd vervolgens luitenant-kolonel
der genie en leeraar aan hetCarolinum.Met

Mirabea. schreefhj een boek overdenPrt
lis1861 begafhj zich uit pligtbllsef als Vir- sischen Staat, door laatstgenoemde metzjn
giniër naar het Zuiden: waar hj met het naam teParjsuitgegeven.M anrillonbewerkte
bestuur der kustverdediglng werd belast.O0k hetdaarna in zjne:rschilderung despreusz.
deed hj eene reis naar Engelandywaarhj StaatsunterFriedrich11(1793- 1795,4dln)''.
met groote onderscheiding ontvangen werd. Hj dweepte met de Fransche Revolutie en
Naheteindigen vanden strjd washjeenigen dit berokkende hem - vooral o0k m n de
tjdindienstvankeizerM axlmiliaanteMexico, zjdevan Kotzebwe- veleonaangenaamheden.
ten einde er het planten van cinchonaboomen Hj overleed te Brunswjk den lldenJanuarj
te bevorderen, vertrok na den val des Kei- 1794.Van zjnegeschriftenvermeldenwjn0g:
Na het uitbarsten van den bllrgeroorlog in
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PhysiokratischeBriefe an Dohm (1780)'',- hj deuitgestrekte Bourgondische bezettingen.
DEinleitung in die militarischen W issenschaf- Toen Lodewnk x'
ff, koning van Frankrjk,
ten (1783)'', en pGeschlchteFezdinand's, zich daarvan een gedeelte toeeigende, trok
Maœimiliaan tegen hem te velde en dwong
Herzog v0n Braunschweig (179422 d1n)''.
M axentius: Romeinsch kelzer en een hem t0t teruggave der veroverde gewesten.
zoon van Martmian%s, werd in 306 door de Daarentegen moesthi
j nahetvroegtjdig afPraetoriaansche benden t0t Keizer uitgeroe- sterven van zjne gemalin (2; Maart1482)j
pen en door hetvolk en den Senaatte Rome die hem twee kinderen,Philippus en M argaals zoodanig erkend, daar zj wegens het rdf/ll geschonken had) bj hethuweijk van

heFen eener belasting verbitterd waren op l
aatstgenoemdemetden dauphjn (laterKarel
Gals
vins.Zelfs moest Severws, door Galerius Ffff) van Frankrjk,degewesten Artoisen
tegen den nieuwen Keizer en diens vyder Vlaanderen benevens hethertogdom Bourgonuitgezonden, zich aan laatstgenoemde Over- dië als bruidschat afstaan.ln 1486 werd hj
geven, en ook de pogingen, door Galerins t0t Roomsch Koning gekozen en nam deel

zelvent0thandhavingzjnermagtaangewend,

aan deregjringszaken.Intusschen toefdehj
d

waren vruchteloos. Kort daarna ontstond er oorgaans ln de Nederlanden,waar hj den
verdeeldheidtusschen Maœentiusenzjnvader, oorl0gtegen Frankrjkmetafwisselenden'
vooren terwjl deze de wjk nam naar Gallië, spoed voortzette en steeds te strjden had
leefde de Keizer in weelde en overdaad en met zjne oproerige onderdanen.De burgers
m aakte zich tevens aan velerlei gruwelen van Brugge lûkten hem zelfslistigljk binnen
schuldig. Daar een opstand in Afrika door hunne wallen en h'
ielden hem maanden lang

zjne veldheerenspoediggedemptwerd,waagde
hjhet,den 00r10gteverklarenaan Constantî
jn
d6 Groote, onder voorwendsel, dat hj den
dood zjnsvaderswildewrekenqdoch terwjl
Constantl
jn oprukte naar Italië en aan de
Romeinen bi
j Turjn en Veronadenederlaag

gevangen,totdathj dooreen krjgstogtvan
zjn vader en van deDuitscheVorsten zjne
vrjheidherkreeg.NusneldeM aœimiliaannaar
de Donau om metM attlvias Cprpizlld,koning

van Hongarje,teOnderhandelen overdedoor
dezen veroverdeoostenrjkschelanden)en na

toebragt, toefde lfaœentius raet een groot den doodvan dien VorstverdreefhjdeH0nleger werkeloos te Rome. Eerst nadat Con- garen uit het land.In 1490 werd hj door
dfllf'
i/zl deOnbewaaktebergpassen derApen- k%yismund,hertog van Tyrol,als zoon aange-

njnen wasovergetrokken,ruktehjhem onbe- nomen en hj verkreeg diens bezittingen in
raden te gemoet,moesthet onderspit delven 1496. In 1492 versloeg hj bj Villach de
in een grooten slag bj Pons Milvius (2; Turken?die een invalhaddengedaaninKraïn,
Odober312)en verdronk in deTiber.
Carinthlëen Stiermarken,enverloeghennaar
M axim ianus (Alarcus Aurelius Valeria- Bosnië. Een oorlog tegen Kareï VIII van
nus), bjgenaamd Hereulius, een Romeinsch Frankrjk, die hem van zjue bruid, Anna
Keizer, geboortig uit de omstreken van Sir- rt- Bretayne,beroofd en hem zjne aan hem
mium ,verwierfeen hoogen rangbj hetleger verloofde dochter Margaretlta teruggezonden
en werd door Dioeletianus in 285 t0tCaesai' had, werd in 1493 verhoed door den Vrede
en een Jaar later totAugustus benoemd.Na van Senlis,waardoor hj ArtoisenVlaanderen
de verdeeling des rjks (292) verkreeg hj terugkreeg.Nadathj in 1493 den Keizerljken
Afrika en Italië en vestigde zjn zetel te troon'beklommen had,huwdehjmetBLanca
Milaan.0p aansporing van Diocleton'
us legde xg-/brzl en kwam hierdoor t0t het plan,om
hj,evenals deze,dewaardigheidvanAugus- zich O0k van Italië meester te maken. Op
tus neder, maar aanvaardde ze nogmaals in een schitterenden Rjksdag te W ormsin 1495
306, gesteund door zjn zoon Mazentius. maakte hj een einde aan alle veeten door
sveldra moesthj voor dezen de vlugtnemen den eeuwigen landvrede,verbeterde de regtsnaar Gallië. Nadat hj hier vergeefse,
he po- bedeeling door de instelling van een Rjksgingen had aangewend,om Dlocletianws weder
t0t het bekleeden van hetkeizerschap te bewegen,Tvist hj een gedeelte van hetleger
van zjn schoonzoon Constantl
jndeGrooteaan
zich te verbinden, ten einde dezen van den

kamergerigt, en gaf zelfs op dien te Augs-

burg in 1500 zjne toestemming t0t het oprigten van een Rjksbestuur.Intusschen deed
hj destaatkundigehervorminginDuitschland
mislukken, toen hj geen voldoenden steun
troon testooten.Hj werd echterbj Massilia vond voor zjne oorlogzuchtige plannen. De
genoodzaakt om hetpurper neder te leggen, oorlog tegen deZwitsersin 1499 eindigdebj

en toen het voorts bleek (310),dathj een den Vrede van Basel met hunne volkomene
Mnslag beraamdeophetlevenvanConstantqn, onafhankeljkheid, en desgeljks ondervond
bragtmrn hrm terdood.
hj qrootentegenstand bj zjne veldtogten in
M axlm illaan. onder dezen naam ver- Itallë.Vruchtelooszochthj in 1496 deheermelden wj:
schappj van de Sforza'd teMilaan te handTwee DwitseheTeszer,
s,nameljk;
haven,- te vergeefs deed hj in 1500 een
M aœimiliaan f,de zoon en opvolger van inval in Bourgondië en Champagne, en in
keizer Fredrik 111.Hj werd geboren den 1500 moest hj Lodewj;k XJT, koning van
zzsten M aart1459teW iener-Neustadtenm aakte
zoow el in kunsten en wetenschappen a1s in
ligchaamsoefeningen uitm untende vorderingen.
Doorzjn huweljk metM aria van Wowr.gozzdïi,
4e erfdochter van K- el de Sfolfe,verkreeg

Frankrjk , beleel
zen met Milaan. Bj een

tweeden inval, ondernom en in 1508 op verzoek van paus Jwli'as en onder belofte van
hem als keizer te zullen kroonen,veroverden

de Venetianen het Etschdal, zoodathj niet
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k0n voortrukken over Trente.In dien tjd
aanvaarddehjden titelvan gekozenRoomsch
Keizer.om zich Op Venetië tewreken,sloot
hj met Frankrjk,dell Paus en Spanje in
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ter en maakte groote plannen,die hem eene
algemeene sympathie bezorgden, maar het
ontbrak hem aan volharding en geestkracht

om ze uit te voeren.Van zjnetweedege-

1508 de Liga van Cambray en veroverde malin had hjgeenekinderen,maarverwekte
Verona, Vicenza en Triëst,maar de belege- een veertientalbuitenhuweljk.
ring van Padua mislukte.Eenigentjdbleef àYaaimiliaan 11 de zoon en opvolger van

keizerFerdénand Ien vanAnna'
t
lt
zlHongarl
je.
Hj werd geboren te MTeenen den lsten Augustus 1527 en in Spanje met zjn neef
Pltilips onder hettoezigtvan Karel F opgeden Vrede van Brussel aan Frans I Milaan voed.Tn 1544 streed hj tegen deFranschenj
en aan de Venetianen Verona afstaan. W é1 in 1547 in den Schmalkaldischen OOr10g, en
gelukte het hem niet,zjn kleinzoon Karel van 1549 t0t 1551washj onderkoniny van
van Spanje in 1518 op den RjksdagteAugs- Spanje,Hj begunstigde het Protestantlsmus
burg t0t zjn Opvolgerte doen kiezen,maar en bevorderde na ztln terugkeer in Duitschverkreeg voor ztjn Huis,behalve de kroon la14d het sluiten van het Verdrag te Passau.
van Spanje,de glansrjksteuitzigten doorde In 1552 Yverd hj gouverneurvan Hongarje.
verloving van zjn kleinzoon Ferdinand m et Stllzoon gehuw d m et M aria, eene dochter
Anna nan Abz
wt
vï/ en .& Aezzl:l.Te midden van Karel F'
,had hj op zjn sloteen Luvan zjne grootsche plannen Overleed hj te thersch predikant,waarover hj nietweinig
W els in Opper-oostenrjk den 12denJanuarj werd hard gevallen door zjn vader.Nadat
1519. In de kerk te Innsbriick verrees later hjin September1562teFrankfortt0tRoomsch
een prachtig praalgrafterzjnereer.M aœimi- koning en t0tkoning van Bohem en gekozen,
lîlcz;bezateeneforsche gestalte en bekleedde voorts in het volgende jaar t0t koning van
den eersten rang onder de ridders van zjn Hongarje gekroond was,beklom hj na het
tjd.Alshartstogteljkjagerhad hj oensden afstervelzzjnsvaders(1564)den Keizerljken
steilen Martinswand in Tyrol zo0 hoog be- troon.00k betoonde hj eeneongemeene verklommen, dat hj eerst drie dagen daarna, draagzaamheid) verleende aan deOostenrjkgeholpen doo1* een moedigen bergbewoner, scheStallden vrjheid van godsdienstoefening,
de bestegenplekverlatenkon.Onbekendstreed vergunde aan de Evangelische Standen een
hjtegendenFranschenridderClaudedeWcrrs eigen kerkbestuur en hief in 1567 in Bohedie in 1495 de geheele Duitsche ridderschap men de Prarer Compac
,
taten op. Hj kwam
op den Rjksdag te J'
Vormshad uitgedaagd, echter zelfnletverder dan t0tverdraagzaamen behaalde de overwinning.Gaarnenam hj heid. De onderlinge verdeeldheid der Proteshj aan Frankrjk getrouw en bestreed de
HeiligeLigate Ravenna (15i.2),maarvoegde
zich vervolgensbj dezeen verkl
aardeFrankrjk den oorlog.Hj moestechterin 1515bj

deel aan de tbesteljkheden, in de steden tanten weerhield hem van een Openljk omgevierd,en deed er vaak het beste schotm et helzen hunner zaak, en toen de dood van

denarquebus.Inzjneeriandenhieldhjdikwerf don Carlos in Spanje aan zjne zonen het

in yersoon zitting alsregter.Op letterkundig
gebled heefthtjmedegewerktt0tden:z'rheuerdank'' waarvan hj zelf de held is,en hj
dideerde den: pW eiszkunig'' eene romantische beschrjving van zjn leven. Van hem
zjn voortseenige kleineregeschriften afkom-

uitzigt Opende Op den Spaanschen troon,

zooa
ls: pEhrenpforten')- )tTriumphwagelz'',
en pD er w eisen Könige utamm baum jy,als-

lieke Kerk en bezoeht de m is. D uitschland
genoot onder zjn bestuur nagenoeg een gestadigen vrede.In den oorlog tegendeTurken

terwjl zjne doc,
hter Anna in 1569 in het
huweljk wasgetreden metPl
tili
ps11,streed
het denkbeeld Om zich aan het hoofd der
Hervorming te plaatsen met de zelfzuchtige

staatkunde van zjn Huis.Hj voegde zich

stig, die betrekking hebben op zjn geslaeht, voor het uitwendigy weder bj de R.Katho-

medc zoodaniq'e, die op kunst en njverheid
betrekking hebben,bjv.:rDas Stahlbuch'',D ie Baumeisterei''
en rDie Gsrtnerei''.
Ook heeft hj gedenkschriften nagelaten,terwjl wj n0g vermelden:pcorrespondance de

betoonde hj veel moed en voortvarendheid.

Toen Shliman II,doorvorstJol
tannx
st
ùï,
vzzlz
?
wid

ron kglldziH r.t
/ezl te hulp geroepen,zelf zich
aan het hoofd van hetleger plaatste,verza-

l'empereur Maximilien I et de Marguerite melde M aœimlliaan bj Raab eene legermagt
d'Autriche, gouvernante des Pays-Bas, de van 80000 man en bewaarde eene verdedi1507- 1503, publiée par André Joseph Ghis- gende houding. Soliman's opvolger Relim 11

lain le Glay (1840, 2 d1n)'',

alsmede: sloot eindeljk in 1568 methem een achtja-

Gedenkstukken t0t Opheldering der Neder- rigen wapenstilstand,waarbj iederepartj de
landsche geschiedenis, verzameld uit de ar- veroverde landen behield, en Maœimillaan
chieventeRjssel,en op lastvanhetGouver- maakte daarvan gebrtlik,om de vestingen in
nementuitgegeven door L.Th.van den Bergh llongarjo te verbeteren. Hj overleed den
(1847,3 dln)''
,waarin desgeljksbrieven van llden October 1576.
M aaâmiliaan voorkomen.Laatstgenoemde was
Eén Keoerrcp.M eaieo,nameljk:
Ferdinand A tzzïwzïlït/tzzl Joseph,aartshertog
een zeerontwikkeldvorst:hjsprak vloejend

Latjn,Duitsch, Fransch, Italiaansch, En- van Oostenrjk.Deze,geboren den 6denJulj
gelsch en Boheem sch, w as zeer ervaren in

1832, w as de tw eede zoon van aartshertog

de wiskunde en in de qeschiedenisen legde I'ranz Karl en van aartshertogin Sophie,en

zich t0e op dicht-, sehllder- en bouwkunst een broeder van keizer Franz Jb.
S/A.Onder
en muziek.Hj washartstogteljk van karalc- de leiding van graat'Bombelles opgevoed en
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voor de marine bestem d, toonde hj een al- toen zj hareverwachtingen zag teleurgesteld
gemeenen aanleg voor de beoefening van en zjn uiteindevernam.
kunsten en wetenschappen. Gedurende het
EenigeKeItrvorb
nten:4KoningenvanBejeren,

Jaar 1850 en latervolbragthj grootereizen nameljk:
naar Griekenland en Klein-Azië,voorts naar
M aœimLliaan J, een zoon van hertog < ïJSpanle, Portugal,Madeira,Tanger, Algiers lem.K Hj werd geboren te Landshutden
enz.,werd in 1853 kapitein der marine, in l7den April1573,ontvingzjneopvoedingvan
1854 bevelhebber der vloot, en ondernam de Jezuïeten en koesterde di
entengevolyeeen
met een escader van 11 oorlogschepen een ingekankerden haattegenlletProtestantlsmus.
togtn= rGriekenland,Candia, Beiroet, den Te lngolstadtj waar hj studeerde,sloothj
Libanon, Palaestina en Egypte, terwjl hj vriendschap met I'erdinand, die later lteizer
daarbj ter bedevaart ging naarJerusalem en werd, en toen zjn vader hem in 1597de
met wetenschaypel
jke bedoelingen geruimen kroon afstond? bragt hj in het bestuurdes
tjd vertoefde ln Egypte.In de Jaren 1856 lands belangrjke hervormingen t0tstand.In
en 1857 bezocht llp onderscheidene landen 1607moesthj den ban voltrokken,doorkeivan Europa en trad in den zom er van dat zerR'
adolf11 OverDonauwörthuitgesproken,
jaar in het huweljk met Cl
tarlotte, eene en hield deze stad wederregteljk in bezit.
dochter van Leopold T, koning van België. Hierdoor ontstond de Protestantsche Unie
Met haar bezocht hj Siciliëjhetzuiden van doch Maœimiliagn stelde zich daarentegenaan
Spanje, Madeira, Brazilië enz., leverde in het hoofd der R. lfatholieke Liga (1609).
zjne: oReiseskizzen (4 dl11l''een boejend EigenljkwildehjhetHabsburgsche Huisververhaal der aldaar ontvangen indrukken ,en ncderen,doch bevorderdenietteminin 1610de
was van 1857 t0t 1859 gouverneur-generaal verkiezing van I'
erdinand 11 t0t keizer.Met

van hetLombardisch-venetiaanschKoningrjk. dezen sl00thj in 1619in naam derLigabj
Na dien tjd woonde hj ambteloos op zjn het uitbarsten van den Boheemschen Oorlog
prachtig kasteelMiramare bj Triëst.Bj de een verbond, bezorgde hem een leger van
Fransche expeditie naar Mexico echter liet 30000 man,veroverde Opper-oostenrjk,hem
hj zich doorNapoleon III overhalen de Kei- door den Keizer t0t schadevergoeding toegezerskroon van dat land te aanvaarden.Hj kend,behaalde den 8sten November1620eene
ontving deze,nadathj afstand gedaan had overwinning aan den Witten Perr bj Praag
van al zjne regten alsaartshertog van O0s- en maakte zich zonder veelm oelte meester
tenrjk,0y den gdenAyril1864uitdehanden van de Boven-plàlz. Daarvoor verkreeg hj
van de leldersderclerlcale partj in Mexico, ill 1623 de Keurvorsteljke waardigheid,aan
Avnonte,de zlq
vfrl#l enLabastida.Vier dagen

de Pfalz ontnomen,en de Boven-ptàlz zelve

later verliethj Triëst,ontving teRomeden a1s vergoeding voor de krjgskosten. Toen
zegen van den Paus,bereikte tegen heteinde

echter I'erdinand 11 streefde naar de herstel-

van Mei Veracruz en hield den 12den Junj ling van het absolute keizerschap door mideen plegtigen intogt in de hoofdstad Van
Mexico. Napoleon had zich verbonden,tegen

d
e1van het leger van Wallenstein,alsmede
naar de uitroeping van het Protestantismus,

geldeljke vergoeding van de zjde van M aœi- kwam M aœimiliaan daartegen in verzet en
miliaan, 25000 Franschen in M exico te doen
bljven. M tu imiliaan echter, ontbloot van
diplom atieke talenten, besluiteloos en terugdeinzend voor doortastendem aatregelen,zwevend tusschen de liberale en ultram ontaan-

sche partjen, afhankeljk van den Franschen
generaal Bazaine, die enkel zjne eigene
inzigten raadpleegde, en ten slotte na de
nederlaag der Zuideljke Staten van NoordAmerika door Napoleon aan zjn 10t overgelaten, k0n den strjd niet volhouden tegen
den presidentJ'
aarez en evenmin besluiten om
naar Europa terug te keeren. Do0r verraad

viel hj te Queretaro in handen van den
republikeinschen genm'aal Eseobedo, werd
door een krjgsraad ter dood veroordeeld,en
den 19den Junj 1867 metdegeneraals Miramon en Mqiia teQueretaro gefusilleerd.Zjn
stofeljk overschotisvervolgensdoorden00stenrjkschengeneraalTepdffAFafgehaaldenden
llden Januarj 1868te W eenen bjgezet.Van
zjne gesehriften vermelden wj n0g:rAphorismen (1861)'', pAus meinem Leben(1867,
7dlnl''
1enrMeinersterAusiug.Wy
,nderungen
in Griechenland v0n Max I (1169 .Zjne gemalin, die in 1866 naar Europa w as vertrokken, om te Parjs en te Romehulp te

Nvist op den Keurvorstendag van 1630 te bew erken,dat W allenstein ontslagen werd,zoo-

dat deze laatste totzjne bitterste vjanden

behoorde. Na de nederlaag van Tilly aan de

Lech (1632)moesthj voorGmtaaf H#p4
/ de
wjk nemen uit Miinchen, en stond ook na
dien tjd bloot aan de aanvallen derZweden,
daar W allenstein hem geene hulp wilde bieden. Eerst na den dood van laatstgenoem de

en na de overwinning bj Nordlingen (1634)

nam hj metgoed gevolq wederdeelaanden

oorlog.lnttlsschen had zjn landvan deZweden en Franschen veelteljden.BjdenVrede
van Miinster behield hj de Boven-pfalz,de
Keurvorsteljkewaardigheid enz.Nadathjde
ellende van zjn rjk zooveelmogeljk verzacht en vervolgens de kroon aan zjn zoon
afgestaan had,wjdde hj zich aan godsdienstige overdenkingen, en overleed den z7sten

September 1657.Koning Lodewl
jk I deedter
zjner eer op het W ittelsbacher plein te
Miinchen een rtliterstandbeeld verrjzen,door
Thorwalh en gemodelleerd.
M aœimiliaan 11 X tvïtzEmannëljeen klein-

zoon van den voorgaande.Hj was een zoon

van Ferdinand A '
tzrïl en van H enriette AdelAesd ran A woye,aansehouwde het levenslicht
vragen voor haren gemaal,w erd krankzinnig, op den llden Julj 1662, wer; in 1679 0p-

MAXIMILIAAN.

volgervan zjn vaderen verbond zich ophet
naauwst met Leopold 1.In 1683spoedde hj
zich t0t ontzet van W eenen en streed vervolgens 00k in Hongarje voor hetoostenrjksche Huis. Hj ontzette Gran,veroverde
Ofen, hielp de overwinning bj Mohâcs behalen en werd in 1688bj de bestorming van
Belgrado door een pjl gewond.De Keizer,
die hem reeds in 1685 zjnedochterMaro
zlfpél ten huweljk gegeven had,benoemde
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Z'
tveibrûel
cen, ill de regéring van dit land

en den 16denFebruarj 1799,nadendoodvan
keurvorst Karel 73:t)#t
?pr,verving hj dezen
in Bejeren. Hier deed hj een zeltbtandig
ministérieverrjzen,bevorderdedenlandbouw

en het verkeer)verbeterdedereqtsbedeeling
en debelastingen enhiefonderscheldellekloos-

tersOp,waarnahj deopbrengsthiervan besteedde aan de ontginning van den grond en
aan hetOnderwjsvan zjn volk.Daarenboven
hem daarop t0t generalissimus,en in die be- zorgde hj voor de grootheid van zjn Huis.
trekking bragt Maœimiliaan in 1691 zjne D00r zich aan te sluiten aan Napoleon I en
troepen naar Italië en w oonde de belegering door het huweljk zjnerdochtermetEuyène
van Carmagnola bj. In 1692 t0t Spaansch de .
/tr
cf
z/
zcrltzi: verkreeg hj bj den Vrede
stadhouder der Nederlanden gekozen, vocht van Presburg deKoninkljkewaardigheidyen
hj tegen Frankrjk,maarzondergewenscht hj nam deze aan op den lsten Januarj1806,
gevolg. Toen echter bj den dood van zjn tegeljk metaanzienljkebezittingeninZwaben
zoon Josmh FdrtfïAlcAlt
dzjne uitzigten op den en Franken. Op die wjze werd hj de magSpaanschen troon verdwenen, legde hj het tigste vorstvanden Rjnbond.In Tyrolevenstadhoudersambtneder.Bj hetuitbarsten van w elkcn hi
jv
za
jnRi
gee
zd
ag(8ni
Oc
etto
hbe
anr
dha
18ve
13n.
) Door
voegde
den Spaanschen Successie-oorlpg voegde hj het Verdrag
zich aan dezjde van Frankrjk,hetwelkhem hj zich hj de Geëlliëerden en bezorgdezich
bj hetstichten van eenKoningrjkinZwaben daardoor de verzekering van de integriteit
en W iirtemberg behulpzaam z0u zjn)en van zjne Staten en van zjnesouvereiniteit.
maakte zich meester van Ulm ,Memmingen, overderegten van deze streed hjvooralop
Neuburg en Regensburg.W eldra echter,na het Congrèste Weenen.Hj schonk aan zjn
hetverliezen derveldslagen bj den Schellen- land de grondwetvan 26 Mei 1818,en overberg en bj Hochst:dt (1704)moesthj het leed den 13den October 1825.
land verlaten en werd in 1706 in den ban
Maœùniliaan11Jo:eA,koningvanBejeren,
gedaan. De Vrede vau Baden herstelde hem een zoon van LodewùkI en Tl
tevesetlt
zlSakechter in 1714 in zjneregten.In 1717zond sen-Hildbnrghausen.Hjwerdgeborenden28sten
hj aan deOostenrjkerseen htllpkorpsOnder November 1811, studeerde te Göttingen en
het bevel van den Keule
prins.Hj Overleed BerltlnendeeddaarnaeenereisdoorDt
litschland, Italië en Griekenland.Na zjn terugden 26sten Februarj 1726.
M aœimiliaan 11 J/,:/ A,een zoon van kei- keervestigdehj zich op hetsierljke kasteel
zer Karel VI1. D eze, geboren den 28sten Hohenschwangau bj Fiissen, waar hj,in
Maart1727,werd doorzjn stervenden vader aangenamen omgang metgeleerden enkunstemeerderjarig verklaard(1745)enslootterstond naars, zich vool*alwjdde aan geschied-en
met Oostenrjk den Vredete Fiissen (1745). letterkundige studiën. De afstand van zjn
Hf verbeterdein zjne Statenderegtspleging, vader op den zlsten Maart 1848 riep hem 0nverminderde de ltosten van het leger en van verwacht totden troon.Hj koosvrjzinnige
de Hofhouding,bevorderde den landbouw en

raadslieden: maar verzette zich tegen de

begunstigde kt
lnst en wetenschap. Hj be- eenheidspolltiek,verwierp deRjksgrondwet,
zorgde b.v. nieuwe hoogleëraren aan de uni- doch naderdet0tOostenrjk en nam deelaan
versiteit te Ingolstadt en stiehtte in 1759 de herstell
ing van den Bondsdaq en aan de
eene hoogeschool te Miinchen.Hj nam deel maatregelen,welke t0t de executle in Hessen
en
Hol
s
t
ei
n
leidden.D e binnenlandsche staataan den Zevenlarigen O01
-1og en hief,schoon
getrouw aan de R.Katholieke Kerk,deOrde kunde in Bejeren volgde weliswaarsedert
der Jezuïeten op, terwjl hj aan de Protes- 1870 eene readionaire rigting?doch de kertanten vrjheidvangodsdienstoefeningtoestond. keljkereactievondbtJdenKoninggeensteun.
Hj overleed den 3osten December 1777 a1sde Tot groot misnoegen der Ultram ontaansche
laatste telg der Jongere hoofdljn van het partj riep hj onderscheidene beroemde manHuis W ittelsbach.
nen,bj haarin kwaden reuk,bjv.Liebi.
qen
M auimiliaan Joseph, een zoon van den Sybd,naar M iincheù,verkeerde metdedichpfalzgraafFrederil
c'
pps Zweibriieken-Birkenjèld. ters Geibel en Bodenstedt,en bestemde aanHj was geboren den 27sten Mei 1756 te zienljke sommen vooxhen,dieietsvoortrefSchwetzingen,werdonderhettoezigtvanzjn feljksleverden op hetgebiedderletterkunde.
00m , hertog Christiaan IV ran de -P./'
Jlz- Ongesteldheid verhinderde hem vaak, aan
Ztveibrûeken,zorgvuldig opgevoed,tradin1777
a1s kolpnelin Fransche diensten wasweldra

staatszaken deel te nemen, dwong hem om

generaal-majopr. Van 1782 t0t 1789 bevond
hj zich teStraatsburg.Bj hetuitbarsten der
Omwenteling nam hj zjn ontslagen keçrde
terug naar Manheim. Kort daarna stond hg
in deOostenrjksche gelederen en woonde de
eerste veldtogten van den omw entelingsoor1og bj.Den lsten April1795werdhj opvolger van zjn broeder, hertog Karel11 van

den, en dit gaf hem een eenigzins stilen

X.

te reizen ofop hetlalld zjn verbljftehouachterhoudendvoorkomen.In 1858maaktehj

aan de readionaire staatkunde van hetminis-

térieron der Pfordteneen eindemetdewoûrden:rIk wi1in vredc leven metmjn volk''
waarna hj zooveelmogeljk tegemoetkwam
aan de wenschen deringezetenen.Deeenheid
van Duitschland wensehtc hj bevorderd.te
29
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zien door eene nieuwe aaneensluiting der hj in het voorlaar van 235 aan het hoofd
kleine Staten naast de beide groote.Hetvo0r- van zjn legernaarItalië,maarwerd bj de

stelvan oostenrjk van 1863t0thervorming belegering van Aquileja metzjn zoon Jiliu
x.
vM aœiminlts,dienhjtOtCaesarbenoemd
van den Bond bezat zjne volkomcne goed- Ferf
keuring, daar hj bj Oostenrjk zuiverebe- had, door de misnoegde soldaten omgebragt.
doelingen onderstelde.Destesmarteljkertrot' - D etweedet CJ-/ZI:Galerius Ftzlé'
z'
i'
ll
,
sM arihem de staatkunde van datland met betrek- vlllts, eerstDaza geheeten,was een Illyriër
kingt0t Sleeswjk-Holstein en t0tden Bond. en een neef van Galerilbs, die hem in 305
Door het uitbarsten van den Deenschen 00r- t0t Caesar verhiefen met het bewind in het
10g van eene reisnaar Rome teruggeroepen, Oosten belastte.Zelf aanvaardde hj in 307

overleed hj plotseljkopdenlodenMaart1864. den titel van A'
l
tyustns, nadat zjn medecaesar Licini'tôs daartoe benoemd was door
Eindeljk vermelden wj n0g:
M aœLmiliaan Alezander z'J.iîïzz, prins ron
W ïe#? te voren ron Fdfzftlietf,een vermaard

Galerius.D00rden valvan M aœentiusen door
de eensgezindheid van Iuoinéusen Constantinns

reiziger. Hj werd geboren te Neuwied den verstoordt trok hj in 313 uit Syrië tegen
23sten September1782,wjdde zich metjver Lieini'as te velde,veroverde Byzantium ,He-

aan de studie der natuurkundige wetenschap- raclea en Perinthus,maar werd doorLoini'
tts
Pen, verliet na den Vrede van W eenen als bj Adrianopel geslagen, waarnahj zich op
generaal-majoordePruissisehediensten aan- de vlugt te Tarsus Om het leven bragt.
vaardde in 1815 eene wetenschappeljkereis M axim um beteekent ltet.t/ropfdf: en m inaarBrazilië.Hj doorzochthetland van den nim am h'et kleinste.ln de wiskunde is het
13den t0tden 23sten breedtegraaden zettezjn maxim urn eenerfunctie zoodanigew aarde van
togt voort t0taan de grenzen van Minas Ge- deze, welke grooter is dan iedere aangrenraes.In weerwil van aanzienljkeverliezen, zende? en het minim um eener functie eene
doorvjandigeaanvallen geleden,bragthjin zoodanige,w elke kleinerisdan elkeM ngrenden zomer van 1817 eene belangrjke ver- zende waarde dezer functie. H et maximum
zam eling van voorw erpen m ede naar Europa, bjv.van het product (2J- œ)a, waarin a
en schreef: rlteise nach Brasilien in den constantis,verkrjgtmen doorœ= a testelJahren 1815- 1817 (1819--1822 2 d1nmet 1en; dan verkrjgtmen lS.Immerssteltmen
atlasl''- 1)Abbildungen zur Naturgeschichte œ = a:k b, dan wordt het product a2- bz,
Brasiliens (1823- 1831,15 a;.)''
, en pBei- dus steeds kleiner dan a1.Eene functie kan
trëgen zur Naturgeschichte v0n Brasilien 0ok onderscheidene maximaenminimahebben.
(1824-1833,4dln)'.In1833volbragthjeene Men vindt de waarde daarvan door de differeis doo1- de Vereenigde Staten en leverde: rentiaal- en somtjds 0ok dool
,de variatienReisedurch Nordamerika (1838- 184
2d1n rekening. De theorie der maxima en minima
. 3:
met81platenl''
.Daarenboven schreethljver- isvooralontwikkeld doorE'alerenLaGrczwq
handelingen overnatuurljkehistorie,enover- - voorts door de gebroeders Bernoulli,door
N ewton en M aclaurin. - In de dagen der
leed te Nepwiedden loden Januarj 1867.

M axim lliana M art.is de naam van een Groote omwenteling werd in Frankrjk eene

plantengeslacht uit de fam ilie der palmen.H et

omvatqroote boomen,dieinhetnoordoosten
van Zuld-Amerika groejen,metnaaktestammen en groote, eindstandige,gevinde bladeren, ljnvormige blaadles) groote, houtige

maœimqm-wetuityevaardigd,inhoudende, dat
levensm iddelen nlet duurder dan t0t een aangewezen prtjs mogten verkochtworden.Die

wet vermeerderde de algemeene verwarring
en w erd na den val van het Schrikbewind
bloemscheeden, éénhuizige bloemen en eivor- afgeschaft.
M axim us,afkomstig uitTyrusendeswege
mige, éénzadige, bruine vruchten. Van de

soorten noemen wj:M .rd/ïl M art.in Brazilië. Deze wordt 30 Ned.elhoog,en zjne
bladeren 15 Ned. el lang.Hj levertpalmkoolen eetbare vruchten.Eene anderefraaje

bkgenaamd Tyri'
us, een leeraar in de welsprekendheid en wjsbegeerte, leefdè in de
laatste helft der 2de eeuw na Chr.btjafwisseling in Griekenland en teRome.Hj heeft

elieder,en aan zjn kolfteltmen meerdan
100vrushtrn,
M axlm lnus isdenaam VantweeRomeinJaischekeizers.DeeersteCajusJklï'
M.
gVerns.M '
minus?bjgenaamd de Tlrccg'
r,omdat'hj in
Thraclë geboren was, werd wegens zjne
groote ligchaamskracht door keizer Severus
bjdeljfwachtgeplaatst,zagzichbenoemdt0t
senator en totaanvoerdervan een legioen,en
werd door het legerbj Mainzuitgeroepen tot

rivier ln hetnoordwesten van Frankrjk.Zj

soort i
s dejayuapalm op hetOrinocogebied. 41 verhandelingen nagelaten,uitgegeven door
Deze draagtslechts7 of8 loodregt Opstaande Re
iske(1774,2 dln).
bladeren,die eene lengte hebben van 12Ned.
M ayenne (Meduana)isdenaam vaneene

ontsprinqt in het departement Orne bj het
dorp Malne uit2 bronnen,stroomtzuidwaarts
meteene lengte van 271/:geogr.mjl,wordt

bj Laval bevaarbaar en stort bj BoucheMaine zich uit in de Loire.Nadat zj zich
boven Angers metde Sarthe vereenigd heeft,

draagt zj den naam van Maine.Hare zjrivieren zjn regts de Varenne,de Colmont,
Ernée en Oudon,en links de Jouanne en de

Keizer.Hj voerdevoorspoedigeoorlogentegen Ouètte.
Het departement M ayenne,gevormd uit het
de Germanen en Sarmaten, maar w ekte tevens door hebzucht en wreedheid het alge- westeljk gedeelte van devoormaligeprovinmeen misnoeyen. Toen hj vernam ,dat te cie Maine en uithetnoordeljk gedeelte van
Rome tegenkelzers waren uitgeroepen)snelde Anjou,ligttusschendedepartementenManche,
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Orne, Sarthe, Maine et Loire, Loire-lnfê- W ârme (1851),''- rNaturwissenschaftliche
rieure en 11le et Villaine en telde in 1872 Vortrâge (1871), - en gDie Torricelli'
sche

op bjna 94 En geogr.mjlruim 350000inwo- Leere und iiberAuslösung (1876)''.Zjne geners. De bodem is er hetzvelachtig,en men zamenljke geschriften zjn verschenen onder
vindt er vlakten, waar ondiepe dalen met den titel:rDie Mechanik derW ërme(1867;
heuvelreeksen afwisselen;zj wordtbesproeid 2de druk 1874)''.In 1876 ishj in den adeldoor de Mayenneen harezjrivieren.Alleen stand opgenom en.
de hoofdrivier is bevaarbaar. De grond is
M ayo, hetnoordwesteljk graafschap der
grootendeels vruchtbaar; m en vindt er 0m- Iersche provincie Connaught, grenst in het
streeks354000 Ned.bunders bouwland,73000 westen en noorden aan den Atlantischen 0ceweiland, 400 wjnbergenj42000 bcsch en aan, voorts aan de graafschappen Galway,
25000 heide.De voornaamste voortbrengselen Roscommon en Sligo,en telt op ruim 100 D

zjn graan,tarwe,boekweit, suikerwortels, geogr.mjl246000inwoners(1871)jdiebjna

aardagpels, vlas, koolzaad,wjn,ooft enz. allen t0t de R.Katholieke Kerk behooren.

O0k ls de veeteelt er van veel belang.De Ruim de helft der bevolking bedient er zieh
bodem bevat er voorts steenkolen,anthraciet van het Ersisch, maar de m eesten spreken
en jzererts,terwjl de fabrieknjverheid er daarenboven Ook Engelsch.De kustis ergevooral gesponnen en geweven stoffen levert. deelteljk steilenheeftol
zderscheidenebaajen.
De handel wordt er bevorderd door de be- In hetnoorden vindtm enerdeKillala-baaien
vaarbarehootirivieren doordf
a1jnLeMans- de Broadhaven-baai. Deze laatste is van de
Rennes van de Fransche W estbaan,met een Blacksod-baai gescheiden door eene smalle
zjtak van Laval naar Flers.Hetonderwjs landengte,die zich naar het bevallige schierlaat er veel te wenschen over.Het departe- eil
and Mullet uitstrekt.Meerzuidwaartsliqt
ment is verdeeld in 3 arrondissementen,na- het Achilles- of Adelaars-eiland,dat zich ln
meljk Laval) Château-Gontier en Mayenne. den Croaghan terhoogte van 673 Ned.elverDe hoofdstad M ayenne,aan de rivier van heft,en de ondiepe Clewbaaimet170 grazige
dien naam en aan den spoorweg van Laval eilandjes.De bergstreek van Murrisk scheidt
naar Flers gelegen? telt ruim 10000 zielen den Clewbaaivan de Killeryhaven.Het land
in het oosten van de Clew baaien hetzuide(1872) en Onderscheldene calico-f.
abrieken.
M ayer.Onderdezennaam vermeldenwj: 1jk gedeelte van het graafschap bestaat uit
Johann Tobias M ayer,een beroem d sterre- eene vlakte m et eenige heuvelrjen.In het
kundige.Hj werdgeborendenl7denFebruarj noordoosten is het graafschap bergachtig en
1723 te M arbach in W iirtemberg,legde zich draagt er den M ount Nephin,ruim 800 Ned.
met jver t0e op de wiskunde,was eenigen elhoog.De voornaamste rivier is erdeM ay.
tjd werkzaam aan het lanzlkaarten-instituut Men heeft er 90/0 bouw- en 400/0weiland;
van H omann te Ni
irnberg en werd in 1751 het overige is, behalve eenig boseh,m oeras
hoogleeraar in de wiskunde te Göttingen,al- en w oeste grond, benevens water. De veewaar hj den zostenFebruaxj 1762 Overleed. teeltis ernog al van belang,en aan de kust
Als sterrekundige behaalde hj grooten roem w onen vele vissehers. De bodem bevat medoor zjne: pTheoria lunae Juxta systema taalertsen,doch deze worden nietopgedolven.
Newtonianum (1767)'/en doorzjne:p'
rabulae Dehoofdplaatsvan hetgraafschapisCastlebar.

motuum solis etlunae (1770)''.Daarenboven M ayotta, het zuidoosteljkste en belangleverde hj voortxëFeltike maankaarten en rjkstederComoro.eilanden,heefteeneuitgemaakte zich verdiensteljk door verbetering breidheid van 6 (
E)geogr.mjl,bergen ter
der hoek-instrum enten , door de invoering van hoogte van 1000 Ned. el, goede ankerplaatden repetitiecirkel, door eene theorie der sen,eenevoldoendebesproeSlngeneengezond
straalbreking en der verduisteringen en door klimaat.Deinwonersztjnforsehvan ligchaamsplaatsbeyaling van vele vaste sterren.Zijne bouw , maar vreedzaam van aard; zj zjn
Opera lnedita''zjn in 1774 doorLichtenberg ontstaan uit Afkikanen van het vasteland,
uitgegeven.
Arabieren en Sakalavasvan MadagascartspreJltlins Aokrf 'von M ayer, een uitstekend ken Arabisch,beljden de Mohammedaansehe
natuurkundige.Hj werd geboren teHeilbronn godsdiensten vinden hun bestaan in den landden 25sten November 1814,studeerde te Tu- bouw , alsmede in het vervaardigen van linbingen in de geneeskunde,oefende zichvoorts nenj WaPOIIS en g0Sm 0d0 V00rWerP0n en in

te Mi
inchen en te Parjs, begaf zich a1s den handel in juweelen.Dit eiland is sedert
scheepsarts naar Batavia en vestigde zich in

6 eeuwen bewoond en telt12000 zielen,doch

1841 als geneesheer in zjne geboorteplaats. slechts 100 Europeanen.Hetis in 1843 door
Hj wasde eerste,die in eene verhandeling: den regérenden Sultan aan de Franschen afl
XBem erltungen iiber die Krëfte derunbelebten

gestaan, die op de landtong Dsaudsi eene
volkplanting stichtten,en staat onderhet0pzigt van een militairen bevelhsbber, wiens
bewind zich tevens uitstrekt overheteiland
Ste Marie en de eilanden aan de noordwestlatere geschriften, zooals: mDie Organische kust van Madagascar.
Bew egung in ihrem Zusammenhang m it dem
M azarin (Ju1es),cardinaalen minister in

Natur (1842)''hetbegrip deraequivalentievan
arbeid en warmte dt
lideljk uitsprak en het
m echanisch aequivalentderw armteberekende.
Dat denkbeeld heeft hj uitgewerkt in ztlne

Stofwee,
hsel (1845)t'' rBeitrsge zur Dy- Frankrjk gedurende de minderjarigheid van
namik des Himmels(1848),''- oBemerkun- Lodewj;k XJF,werd geboren te Rome den
gen iiber das mechanische Aequivalent der 14den Julj 1602,studeerde aldaar en aan
:9:1:
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Spaansche universiteiten in de regten, trad des)vervolgde,begafhtjzich van Iuuiltnaar

echter in 1622 in krjgsdienst bj dePauseljke troepen en bevond zich in 1625 a1s
kapitein in Valtellino. Gedurende den Successie-oorlog over Mantua vergezelde hj de
Pauseljke afgezanten naardeHoven vanSavoyeenFrankrjk.In1630kwam hjteLyon

Keulen, en stelde zich hier wederin betrekking met de Koningin-Regentes.De opstand

van den prins Tan O0xtU gaf hem eindeljk
den moed Om naarFrankrjk terugtekeeren;
hj kwam in December1651met2000ruiters
en 4 kanonnen te Poitiersen vereenigde zich

in kennis met Roltelieu, die zich van hem
bediende t0t bevordering der belangen van

aldaar met de krjgsmagtvan hetHof.Daar
evenwelParjszjneonderwerpingafhankeljk
Frankrjk inItalië.Nadathj in 1632teRome maakte van deverwjderingvan den gehaten
in staatsdienstwasovergegaan,zond de Paus minister,be:afzich deze den 19den Augustus

hem in 1634 alsvice-legaatnaar Avignon en 1652 naar Sedan
' en vervolgens naar Rheims.
kort daarna als buitengewoon nuntius naar Eerstnadatdepartjenvredehadden gesloten

het Fransche Hof.In 1636 keerdehj terug
naar Rome en ondersteunde er openljk de
Fransche politiek.In 1639 ging lltjoverin
dienst van Lodemi
jk X1I1 en verkreeg in

1641 den cardinaalshoed.D00rden stervenden
Roltelieu werd hj den Koning aanbevolen,
en dezebenoemdehem t0tstaatsraad,alsmede
t0t 1id van hetregentschap,dat,voorgezeten

door Gaston,hertog van Orldt-.
s,hetrtlk gedurendedeminderlarigheidvanLodewj;kXIV
besturen zou.Na den dooddesKonings(1643)
moesthj echterallekrachtenaanwenden om
zich staande te houden, vooraldaar de K0ningin-moeder, Anna rcs Oostenrjik, hem

en Condl dewjk genomen had n@arSpanje,
hield hj den 3den Februarj 1653 een glansrjken intogt in dehoofdstad,waarhetvolk
hem meteen d0fstilzwjgen ontving.In korten tjd ecbterherkreeg hj de volksgunsten
zjn vroegergezag,waarvoorhetParlement,
de adelen deprinsen zich bogen.Onderzjn
bestuur klom de invloed van Frankrjk in
het buitenland, maar binnen de grenzen be-

vestigde hj hetdespotismusjwaarvan RiclteIï:M de grondslagen had gelegd en waarop

Lodewi
jkXIT zjn troonzouplaatsen.Regtsbedeeling,handelenzeevaartenvooraldefnanciën kwamenmeerenmeerinverval.O0k zeide

toen geenszinsgenegenwas.Dezeverbondzich

m en, dathjt0tverl
engingvanzjneheerscllapmetdenhertogmanOrleansenmetprinsLodewj;k pd de Opvoeding des Koningsverwaarloosde.

van Condl en liet zich den 18den Mei1643 De inspanning,veroorzaakt door de onderd00xhetParlementt0teenige voogdes en re- handelingen over den Vrede der Pyreneeën,
gentes benoemen. lnmiddels behield M azarin hadden intusschen een nadeeligen invloed op

zjne betrekking als staatsraad en minister,
en hetgelukte hem weldra,zich bj deK0ninln-moeder onmisbaar te maken en evenz00 heerschappj te voeren als Rieltelien te
voren.HetParlementjbegeerignaarzjnvoor-

zjn gestel, en ht
l overleed den 9denMaart
1661.Zjn Ontzettend grootverm ogen van 200
millioen livres, door hebzuchten knoejerj
bjeengeschraapt,werdgrootendeelsheteigend0m van den markies de la Meillera'
ie,die
malig gezag,maakte gebruik van de ontevre- metzjnenichtRètensia X t
zzlcfsiin hethudenheid van den adel en van het volk en weljk trad en den titelverkreeg van hertog
weigerde zjnetoestemmingtothetheffen van van M azarin.- DecardinaalM azarinhadeen
eenige drukkende belastingen.M azaein echter zachtmoedig karakterqhj bediendezich meer
w aagde,na de overwinning der Franschewa- van behendigheid, dan van kraeht en nam
pens bj Lens een beslissenden stap tegen het slechtsin nood zjne toevlugtt0tmaatregelen
Parlement,daar hj den 26sten Augustus1648 van geweld. Sommigen meenen,dathj met
de hoofden der oppositie in hechtenis deed Anna '
pcl Oostenrl
jk in het geheim gehuwd
nemen.Reedsden volgenden dagechterw asde was.Kunsten wetenschap heefthj bevorderd

hoofdstad in opstand,en daarmede namen de door de stichting van de Bibliothèque Mazaonlusten der Fronde een aanvang.Nadat het rine van hd Collège des quatre nations,van
H0f in Januarj 1649 naar St.Germain ge- eene Académie voor Schoone kunsten en van
trokkenwas,werdM azarinden8stenJanuarj eene Italiaansche opera.
door het Parlementin den ban gedaan,doch
M azelen (Morbilli) isde naa:: Van eeno
behield na de overeenkomBt te Ruel zjne acute huidziekte met een regelmatig verloop.
waardigheida1sminister.Destrjdtegen hem Gewoonljk çaan zj vergezeld van kcortsen
en het H0f ontbrandde n0g heviger,toen de heerachen epldemisch.Voorts zjn zj besmet-

Koningin-Regentes op zjn raad in Januarj teljk,zoodat zj door het overbrengen der
1650 de prinsen Condlen Conté,alsmede den smetstof ontstaan.Zj vertoonen zich alsdan

hertog d6 .
Lpw.
gfzgrill:jin den kerkerdeedwer- in de gedaante van kleine,donkerroodevlekpen. Nu begaf zich M azarin aan het hoofd ken met onregelmatige randen,die zich over

zjnertroepen naardeoproerige geFesten en
gedroeg zich na dezegepraalbj Re
'thelz00
trotsch,datdeaanzienljken en hetvolk der
hoofdstad den dood van dien vreemdeling
eischten.Hierop verliethtlParjsen steldeuit
Havre de GrA
atse de gevangene rrinsen invrjheid.Niettemin achttehjhetgeraden,dewtlk
te nemen naar de Nederlanden.Terwjlhet
h
Parlement hem in den ban deed en deqers
4m met hllooze schot
zs
chriften (Mazanna-

de geheele huid verspreiden, terwjl zich
tevenseenecatharraleontstekingvanhetsljm-

vlies der ademhalingswerktuigen openbaart.

Het incubatie-tjdperk - nameljk van het

oogenblik der besmetting totaan het uitbreken der ziekte - duurt om streeks 12 dagen.

T0t de voorafgaande verschjnselen behooren

een gevoelvan matheid,koude,hitte,dorst,

hoofdpjn,verminderde eetlust,verkoudheid,
hoesten en heeschheid,somtjds00k braking
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enbuikloop.Dieverschjnselenwordenallengs M azeppa (Jûhan),in het Rtlssiscb Iwan
erger, en ongeveer op den 13den dag ver- Dte
pltanowits
j Masepa, een vermaard hetman
toonen zich de roode vlekken, gewoonljk der Kozakken geboren omstreeks het jaar

eerst aan de slapen van het hoofd,dan in 1645, was volgens sommigen uit Podolië,
den nek,en verspreiden zich vervolgens over volgens anderen uit Klein-Rusland afkomstig.
het geheele ligchaam. Eerst ontwaart men ?kls page bj den Poolschen koning Joltan
roode stipjes of kleine vlekjes, maar deze Casiz%ir vervvierf hj velerleinuttigekennis,

vloejen weldra ineen.De huid,in hettjdperk der uitbarsting vochtig,wordt nu droog
en brandend heet,terwjldepatiëntlastheeft
van dorst,jeukte en spanning derhuid.Die
roodheidbljftgewoonljk 3 dagen aanhouden
en verdwjntdan langzamerhandytegeljkmet
de ziekeljkeverschjnselen.Daaropbegintde
huid afte schilferen.

In den regel zjn mazelen voor gezonde
kinderen nietzeergevaarljk,althanswanneer
deze epidemie een goedaardig karakter heeft.
Datisevenwelnietaltjd hetgeval.Zj doen
dikwjls ontsteking van hetstrottenhoofd en
van de luchtpjp, voortskramp,hevigen
buikloop,nierziekten en ontstekinr derooren
ofder oogen ontstaan. T0tde nazlekten van
mazelenbehoorenwjdersasthmaenlongtering.
Indien demazelenreqelmatigverlooyen,dan
zjn eigenljkegeneesmlddelen Onnoodlg,daar
het vooralaankomtop eenedoelmatigeverplegingvan denljder.Menbezorgehemrust,dekke

en een ongevalwerddegrondslagzjnerlaterr
grootheid. Een Poolsch edelman, Falibowsk%
genaamd, vond hem in ongeoorloofde ver-

standhouding met zjne echtgenoote,zoodat
hj:in woede Ontstoken,M aseppageheelontkleed op zjn eigen paard deed binden en
hem alzooprjsgafaan hettoeval.Iletpaard
bragtzjn meester in ellendigen toestand op

diens afgelegen landyoed, waarna Mazeqpa
begaf.Hierwashj eerlang doorzjnekracht
en behendigheid in grootaanzienbj de K0Polen verliet en zich ln 1663 naardeUkralne

zakken,en hj zag er zieh benoemdt0tseeretaris en adjudant'van den hetman Samoi-

Ipînifjy',wiensogvolgerhj werd in 1687.

O0k genoothp het vertrouwen vanPeterde

Grppf6, diehem meteerbewjzen overlaadde.
Naauweljks echter washj t0tvorst van de
Ukraine verheven,toen de gedachtebj hem
oprees, om zich Onafhankeljk te maken.Na
den Vrede van Altranst:dtzochthtlte nadë

hem nietaltewarm )gevehem eenverfrisschen- ren t0t KarelX II,koning van Zw eden,ten

dendrank,en zorgezoowelvooryedurigever- einde zich aan deopperheerschappj van den

Czaar te onttrekken en de Ukraine onder
zekere voorwaarden aan Polen t0e te voegen.
Deze en andere listen werden in 1708 aan
Pet6'r de Grootemedegedeeld,doch deze sloeg
hieraan geen geloof en zond de aanklagers
zelfs naar den Hetman, die hen aanstonds
Zjn de koorts en de hoestverdwenen,dan lietterdood brengen.Toen evenweldeKeizer
schooning als voor frissche luchtln dekamer.
In hetalgemeen wordteenekoelebehandellng
aangeprezen2 zoodat de patiënt gexust zjn
gelaaten zjne handen eenmaalofmeermalen
daags m et koud w ater kan wasschen. T0t
voedsel gebruike men daarna soep en melk.

worden warmebaden zeer aangeraden,enbj
vermeerdering van den eetltlstgevemenkrachtiger spjs.Bj zulk eene koele behandeling
kan men de kinderen spoedig weder in de
opene ltlcht brengen,waarzj rasherstellen
en minder gevaar loopen van naziekten,dan
wanneer hj weken lang in eenewarmeka-

t0t andere gedachten kwam , deed hj vele

en zwangere vrouwen m oet men zooveelm 0-

1709 door vergifOm hetleven bragt.M azeppa

mer worden gehouden. Ziekeljke kinderen

aanhangors Van lfAzeppa govangon nemen en
teregtstellen en hem zelven in beeldtenis0phangen. M et 0en klein aantal getrouwen
wendde M azqpa zich nu tot KarelXI1 en
had schuld aan dienB noodlottigen togtin de

Ukraine.Na denederlaag bj Poeltawa,nam
hj de vlugt naar Bender, waar hj zieh in

s de held van een fraaigedicht van Byron,
geljk tegen de besmetting beveiliqen;voor iVa
gezondekinderen isditbjgoedaardlgemaze- 11 0011 <Omal1 V211 PO6!#JWV j 011 V211 0011
1en minder noodig.
AKazatlan, een departem ent van den
M exicaanschen Staat Cinaloa,telt op 6;5 L
geogr.mjl om streeks 100000 inw oners. De
hoofdstad van dien naam ,o0k Puërto deJ.
f(zzatlan geheeten is de voornaamstehaven der
w estkust van Mexico.Zj ligtaan den ingang
der Golf van Californië en aan de Rio de

dxama van Gottsel
talk.O0ltheeftHoraeeFezsef

aan zjne gesc'
hiedenis de stofontleend voor
tweeschildrrjen.
M azzinl (Giuseppe), een vermaard Italiaansch volksleider, geboren te Genua den

lzden Junj 1805, wjddezich aan destudie
der regten en fraage letteren,vestigde zich
in zjnegeboortestad alsadvocaaten stiehtte

Mazatlan, heeft van alle zjden met hare er tevens den nlndie'atore Genovese'' en na
fraaje huizen en winkelseen goed voorko- deopheënghiervandenplndicatoreLivornese'',
men, en telt 15000 inwûners. De haven is die weldra hetzelfde l0t ondervond.Als car-

t
oeqankeljk voor schepen van geen aanmer- bonaro smachtte hj in 1830 eeniyemaanden
kelpken diepgang en niet veilig tegen alle in den kerker,en nazjnebevrjdl
nyspoedde
winden;00k ontbreektheter aan goed drinkwater. Daarenboven is ex'slechtsvan Jt
mtj
t0t aan November de warmte drageljk en
het goederenvervoer over land metmuildieren
mogeljk.Devoornaamst'
euitvoerartikelenzjn

htjzieh naarMarseille,waarhjkonlngKarel
Albert van Sardinië in een beroemden brief
opriep t0tverbrgzeling derboejen vanItalië,

een verbond van llitgewekenen vormde en het
dagblad: rLa giovine Italia''stichtte.Nadat
er Braziliehout'
, gezoutene huiden, parels, twee zamenzweringen,in GenuaeninSavoye,
goud,zilveren koper.
welke laatste door X czzli uit Genève be-
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stuurd 'ierdj mislukt waren,werd hj in
Sardinië bj verstek terd00d veroordeeld en
dientengevolge in 1836 ook uit Zw itserland
verbannen.Na lang omdolenvestigdehjzich

in 1842 te Londen, schreefer het dagblad:
D11Apostolato popolare'',deed er eene school

voor Italiaansche handwerkslieden verrjzen

en onderhield eene drukke briefwisseling met
de m isnoegden in Italië.Toen paus Piss IX

dooreenigehervormingen bljkengafvaneene
Iiberale gezindheid, noodigde M azziniin een

schrjven van 8 September1847 hem uit,om

gen dersocialistischepartj.Eindeljk vestigde
hj zich te Pisaen overleed aldaarden loden
Maart 1872.Metgroote plegtigheid werd zjn
1jk teGenuateraardebesteld. Mazziniwas
een zamenzweerderen geruimentjddeschrik
der policie, maar tevens het voorwendsel,
waarmede zj alle readionaire mu tregelen
vexontschuldigde. Hj was een dweepzieke
idialist, die m et bewonderensw aardige zelfverloochening en volharding zjneverhevene
denkbeelden,nameljk dewedergeboortevan
zjn vaderland,de vrjheid en hetgeluk der

zich aan het hoofd te plaatsen der nationale menschhei
d,zochttebevorderen.Detreuriye
gesteldheid van Italië bragt hem echter ln
b
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Italiaansche eenheld.Na denopstandteMilaan verzoeking t0t bereiking zjner edelebedoein Maart 1848 begafM azzinizich derwaarts lingen zeer bedenkeljke middelen aan te
en stichtte er hetdagblad:rlu'ltalia delp0- wenden.Hj heett grooten invloed gehad op
polo'' en eene staatkundige club, rIlcircolo de (mtwikkeling van den nationalen geest
nazionale'' geheeten. De gematigden ec,
hter in Ttalië.Zjne pscxittieditied inediti''verschoven hem weldra op den achtergrond,en schjnen sedert 1861 teMilaan en vullen t0t
hj trad als soldaat in dienstin hetlegioen nu t0e 9 deelen.
van Garibaldi. Toen de Sardinische troepen
M eath ,een graafschap in de Iersche proMilaan ontruimden,aanvaardde hj er de dic. vincie Leinster, aan de Iersche zee gelegen
tatuur en zochtderepublikeinen in Italië t0t en door de graafschappen Lou? , Cavanj
een 'algemeenen opstand te bewegen, m aar W estm eath, Kildare en Dublin om geven,
m oest eerlang de wjk nemen naar Zwitser- tel
t op ruim 421/: En geogr.mjlongeveer
land.Kort daarna zag hj zich teLivornoge- 95000 zielen,diebjnaallent0tdeR.KathoQozen t0tafgevaardigdenaardeConstituérende lieke kerk behooren.De bodem iseene voortVergadering te Rome. Aldaar in Maart 1849 zetting dervlakte van Midden-lerland en hier
met Armellinien 8am t0tdrieman benoemd, on daar heuvelachtig.De voornaamste rivier
ontwikkelde hj eene Ongem eene w erkzaam - iserdeBoyne.Men vindter25% bouwland,
heid in hetorganiséren derRomeinsche Repu- 670/:weil
and en 2% bosch.Men heefterveel
bliek en in de verdediging van den Staat vee,vooralschapen,doch denjverheid iser
tegen de Franschen. Na den val van Rome van Fei
niy beteekenis.

M echaln (Pierre François André), een
(Q Julj) ging hj eerstnaarZwitserland en
vervolgens naar Londen,waarhj metKos- uitstekend Fransch sterrekundige,geborenden
dlfF
z,Ledrn-Rollin en Ru-qehet Comitato Eu- 16den Augustus 1744 te Laon,begafzich in
ropeo stichttemethetdoel,om geheelEuropa 1772 naar Parjs,oefende zich onderde leiin eene republiek te veranderen. O0k zocht ding van Lalande, maakte zieh in 1781 behp eene leening te sluiten metde Radicalen kend door de berekening derloogbanen van
in alle landen,om alzoo de middelen te ver- 2 cometen en behoorde t0then,dledeeerste
krjgen, om Italië op nieuw in opstand te vobrloopige becjferingen maaktenomtrentde
brengen. De onberadene volksbewegingen te vennoedeljke loopbaan van de pasontdekte
Milaan op den 6den Februarj 1853,alsmede planeet Uranus, Voorts verwierf hj in 1782
die te Genua op den 29sten en 3oktenJunj den prjs der Académie door zjn geschrift
1857 waren door hem veroorzaakt. Bj den om trent den terugkeer der com eet van 1661.
aanvang van den Italiaanschen O0rl0g van Na dien tjd ontdekte hj 11cometen, wier
1859 verklaarde hj zich op hartstogteljken loopbanen hj berekende,en geen gewigtig
toon tegen een verbond van Sardinië met verschjnselaan den hemelOntsnapteaanzjne
Frankrjk.Daarentegen ondersteunde hj de aandacht.Zjne waarnemingenplaatste hj in
expeditie van GaribaldinaarSiciliëenspoorde de: pconnaissance des temps''
j die hj van
hem aan, om o0k aap Rome en Venetië de 1788 t0t 1794 uitgaf. Ter bepaling van een
vrjheid tebezorgen. Nadegevangenneming vasten m aatstaf voor een nieuw stelsel van
van Gkibaldibj Aspromonte,verklaarde hj m aten en gewigten ontving hj met andere
in een donderend m anifest, datalle betrek- sterrekundigen den last om den meridiaan te
king tusschen zjne partj en de monarchie meten vanDuinkerkent0tBarcelona.Hjnam
verbroken wasen hj t0t de republikeinsche het moejeljke gedeelte tusschen Barcelona
strjdleus terugkeerde.Deamnestie van 1866 en Rhodez voor zjne rekening,en had er
wees hj van dehand,maarkeerdein 1870 m et groote zwarighedellte kampen,daar de
naar Italië terug, waar bj te Palermo in Spaansche regéring hem belette de trianguhechtenis genomen, maar eerlang op vrje latie voort te zetten en zelfshem in den kervoeten gesteld werd.De deelneming van Ga- ker wierp.Eerst in 1803k0n hj zjne taak
rBJIJ aan den 00rl0g van Frankrjk tegen hervatten,welke hj nu voortzette t0top de
Duitschland keurde hj af,terwjlhj,door Balearische eilanden. Hj overleed te Castelmet eene om wenteling te dreigen,denK oning l0n de la Plana bj Valencia den 12den Sepverhinderde Napoleon ter hulp te snellen. In tember 1804 aan de gele koorts, a1s een
zjnblad:,LaRoma delp0p010''jin 1871 te slagtoFer van zjn wetenschappeljken jver.
Rome geBticht,veroordeeldehj deuitspattin- Behalve zjne verhandelingen in desconnais-
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sance des temps''en zgne pMêmoires''Over
v:rsehillende e'
ometen)vindt men de uitkomsten zjnerwaarnemingenin:rBasedusystème
métrique deeimal (1806- 1810)'7
, uitgegeven
door Delambre.
M echanica (De) is de leervan de wet-

Ontdd
aktmen in dien tjd sporen van barebeoefeniny.Zelfs in de16deeeuw wasdeont-

wikkellng der theoretische mechanica van
weinig belang.Men meende,dat in beweging
gebxagte ligchamen door de achter hen toesnellende lucht werden voortgestuwd,- m en
ten van evenwigten bew eging der ligehamen. beuzelde van bewegingen,die uit haren aard
M en verdeelt haar alzoo in de statica ofde kringvormig waren, men verdeelde in het
leer van het evenwigt,en in de dynamiea of algemeen debeweginginnatuurljkeenkunstde leer van de beweging.De ztliver wiskun- matige, - en men verviel t0t de zonderdige bew egingsleer draagt 00k den naam van lingste dwalingen.Intusschen w erd de statica
kinematiek ofphoronomie.Dewetensehappeljke door Gnido L7ôtzltfien den markies delA /SJ:
mechaniea rust op slechts weinige en eenvou- met goed gevolg beoefend en aan hetbeginsel
dige, op ervaring gegronde beginst?len, die van den hefboom onderworpen,terwjl TJ,
r-

het eerst duideljk werden verkondigd door falea eenigejuiste stellingen verkondigdevan
Newton in zjne:pphilosophiaenattlralisprin- de leerder geworpene ligchamen.Slmondfeei.

dpia mathematiea''.llieriu vindt men de vol- Ontdekte de wet van het evenwigt Op het
gende 3 w etten: 1. De w et der traagheid, hellend vlak en was de uitvindervan de vernameltjk dat iederligchaam volhoudtin zjn nuftige methode,om de grootte der krachten

toestand van rust,ot
'geljkvormigebeweging, uittedrukken doorregteljuen,inderigting
zoolang het niet door krallhten valz buiten diel'krachten getrokken:zûodathj daardoor

t0t verandering gedwongen w ordt. 2.D e kwam tot de stelling van hetevenw igttusverandering der bew eging is evenredig aan st
then 3krachten (parallelogramvankrachten).
de op hetligehaam w erkende kraeht en heef't Een schitterend tjdperk voor de mechanica
plaats in de rigting van de regte ljn,volgens neem t een aanvang met Galiléi,die door de
welke die krachtwerktqvan deze wetis het ontdekking der wetten van den val derligbekende parallelogram van krachten het ge- chamen den grondslag legde voor de hoogere

volg.- 3. De wet van de geljkheid van ot' analytisohe meehanica. Hj ontwikkelde
werking en tegenwerking,nameljk bj elke eenige stellingen van deze,nameljk die van
werkingvindtmensteedseenegeljkeentegen- de parabolische baan dergeworpenligchamen,
overgestelde tegenw erking, ot'de w el*kingen

-

die van de slingerbeweging,

en dievan

van twee lige,
hamen op elkander zjn altjd den tegenstand van vaste ligchamen.In de
geljk en tegenovergesteld in rigting.Bjdeze eerste helf
t der lide eeuw werd dehûorere
3 beginselen van Newton komtn0g eenvierde, mechanil!a beoefend door Torrieelli,.#txlitrzàsen

nameljk het behoud van arbeidsvermogen, Borelli in Italië, alsmede door Robervalen
hetwelk door Netvton reeds isvermoed,maar Desoa'vtesinFrankrtjk.DeNederlant
lerOA'
ri.
seerst in den jongsten ttjd na de ontdelkking ïftw zl Hltyyens w as de eerste?die den slinger
der aequivalentie van arbeid en warmte m et bezigde,om aan de uurwerken een geljkmavolkomene duideljkheid erkend.
tigen qangtebezorgen;hj ontdektedemerkAanvankeljk voorzag de mechanica sleehts w aardlge eigenschappen der cyelgïde,verbein debehoeften van het dageljkseh leven.De terde en verrjkte de theorievan de botsing
grootsche bouwgewrochten derOudheidgeven derli
gyhamenenvonddewettendercentraalgetuigenis, dat men reeds in die dagen eene beweglng. Eindeljk voltooide Newton door
uitgebreide kennisbezatderpraetischemeeha- zjne ontdekkingen het gebouw derhoogere
nica.De grondslagen der theoretisehe m eeha- meehaniea. Hj behandelde de leex der krom-

nica zjn eexstgelegd bj de Grieken,en wel lijnige centmalbeweging zoo algemeen mogejk en wasdeeerste,dieeenevûlledigetheorie
door Arehimêdes (212 vöör Chr.
).Hjontdekte li
de w etten van den hefboom en van de uit- ontwiel'p van bewegingen i1z w eerstand biestrooming der vloeistoffen, en opperde het dende middenstoffen. Hj stelde het verschil
eerst hetdenkbeeld van het zwaarteptlnt.T0t vast tusschen de eigenljke meehanica en de
zjne praetistt
heuitvindingen behooren de ka- leer der w erktuigen, een verschil,dat na
trol,de schroefzonderend(naarhem genoemd) hem steeds met kraeht gehandhaafd is.Van
en de areometer. Onder de Alexandrjnsche dien tjd afontvingdemechanicadoormiddel
geleerden hebben zich vooralCteslbi'
usen zjn der hoogere wiskunde gedllrig aanzienljker
leerling Heron verdiensteljk gemaaktjegens uitbreiding. M en gaf vraagstukken op,aan

de mechanica.Laatstgenoemdebragtalieme- w ier Oplossing dew iskundigenhtlnnem ethode
chanische werkingen terug t0tde theorievan
den hefboom , vervaardigde Onderscheidene
w erktuigen? uit hefboomen en tandraderen

konden toetsen, zooals die der isgchronische

ljn,derkettingljn,derljnvan den kortsten

va1 enz.,waaraan H nyqens, Leibnlz, de ge-

zamengesteld,en verbond zgn naam aanver- broeders Bernoulli, L'H ôpital?I'allode.??i!schillende,00k thans nog bekendetoestellen,
zooals de Heronsbalen de Heronsfontein.In
latere dagen hebben zic'h lsidor'ltgvan M ilete,
Anthemins en Reron de Jonyere doorde uitvinding van oorlogswerktuigen Ondersoheiden.
In de middeneeuwen geraakte de wetenschap

lier, Sawrin enz.hunne krachten beproefden.

De
leer der hoogere mechanica werd door
Rermann synthetlsch, door Euler analytisch
ontwikkeldt en dbuilembert onderzocht de
grondslagen dezerwetenschap.Lagrangebouw-

de in zjne: pMêcanique analytique''de geder mechaaica in vergetelheid;noch bj de heele statica en dynamica Op dezelfde grondArabieran, noch bj de W estersche volken stelling,enLaplaeepasteinzjne:rMécanique
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eéleste'' de wetten der beweging t0e op het
planetenstelsel.De analytlschemechanicawerd
voorts met uitstekend gevolg beoefend door
Poisson en Poinsot,door Hamilton,Green en

Maœwell, door Gawss,Jacobi en KLrehho%
Ook de toegeyaste mechanica ontving na
Newton eene nleuwe gedaante? nameljk in

Engeland doo1
*Hook en Desagul%ers,inFrank-

rjk doorHautefeuille,Varignon,deJ,
zHire,
Amontonn,Parent en Camu ,en in Dtlitschland door Eytelwein, Redtenbacher en Rew-

NJIIZ,- namen,wuraanwj n0gveleandere
zouden kunnen toevoegen.
M echelen (Malines),eenestadindeBe1gische provincie Antwerpen,in eene vruchtbare vlakte aan de Dyle en aan het kanaal
van Leuven naar Antwerpen gelegen, is een
centraalpuntvanBelgischespoorw egenen bezit
breede regelmatige straten,benevensaanzien-

LazaroteVenetië.Zjheeftzich00kverspreië
in Oostenrjk en Frankrjk,dochwerdgesticht
in 1;01 te Constantinopeldoor den Armeniër
Petro a
vecF
zïfcr (Trooster) met hetdoel,om
het Armenische volk en zjne letterkunde op
te beuren en de kennis der oud-Armenische
taal te verspreiden. Zj hield zich aan den
regel van den Heiligen Antonins,doch werd
weldra bjden ArmenischenPatriarch teC0nstantinopelverdachtgemaakta1sheldezjover
t0t de Latjnsche Kerk. Nu deed M eelûtar
zjneleerlingennaarMoréa verhuizen enontving in 1703 verlofom te Modon eenklooster
en eene kerk te stichten.Omstreeks dien tjd

g
inq hj overt0tde Armeniërs,diezich vereenlgd hadden met de R.Katholieke Kerk,
nam den regelaan derBenedictjnen en zag
zjne Orde doof Clemens X1 bevestigd.De
00rl0g tusschen de Venetianen en Turken

ljke pleinen,van welkewj hetgrooteplein noodzaakte de Mechitaristen in 1715 naar

vermelden m et het gedenkteeken van M arga- Venetië te vlugten, en toen hunne kerk en
rdfAtzran Oodfdzz
r'
i
/à (van T'
uerlinekœ).Van de hun klooster te Modon door de Turken veropenbaregebouwen vermeldenwjdegrootsche woest warenj ontvingen zj van den Venetihoofdkerk,gewjdaan ,%t.A pzzllcltf,met een aanschen Senaat het eiland San Lazaro?om
onvoltooiden toren terhoogte van 98 Ned.el. aldaar een nieuw kloosterte doen verrjzen.
en een altaarstuk van van Oï/ck, dekerk Mecltitar overleed den 29sten April 1749.
van 0.L.Vrot
lw uitde 16deeeuw ,met,De
De Mechitaristen leggen degewonekloostervischvangst''van R'
ubens,- de St.Jans-kerk geloften af en verbinden zich nietalleen om
metschilderjen van Rubensy- hetstadhuis, overal heen te trekken, zelfs met levensge-

de Bejard genaamd (uit de 15de eeuw),hetaartsbisschoppeljk galels,- endeHallen
(van 1340).Mechelen ls de zetel van een
cardinaal-aadsbisschop en a1s zoodanig de
kerkeljke hoofdstad van België, - voorts

heeft men er 2 seminaria, een gymnasium ,
een botanischen tuin met het borstbeeld van
Dodonaeus, een muséum van oudheden,eene
schilderacadémie,onderscheidenegeleerde ge-

nootschappen en bjna 40000inwoners(1874).
Tot de takken van njverheid behooren erde
vlas-enhennepspinnerj,hetvervaardigenvan
wollen dekens en kant (pointde Malines),
alsmede Van linnen,leder,tapjten,hoeden,
stjfsel, naalden enz.W jders heeftmen er
aanzienljke bierbrouwerjen,eeneltopersmelterj,grootewerkplaatsen voordestaatsspoorwegen en eene geschutgieterj. De handel
evenwel is er aanmerkeljk verminderd. Mechelen (Malinae)kwam bj dedeeling van
het Frankische rjk tusschen Karelde Kale
en Lodewj;k de .
/lf
gfyckr aan Lotharingen,
maar werd in 951 doorKareldezlzlepvtf'
èe

vaar, werwaarts zj t0t prediking van het
Christendom worden uitgezonden) maar 00k

om door het uitgeven van belangrjkeArmenische werken invloed te oefenen op hunne
stamgenooten en hen te bevrjden van den
druk der Mohammedanen.Onder de uitgaven

van Armenische geschriften zjn diederMe-

chitaristen de naauwkeurigste en de beste.
Voorts bestaat sedert 1811 te W eenen een
collegie van Mechitaristen,datkweekelingen
vormt en boeken in het licht geeft ter uitbreiding van de R.Katholieke leer.00k heeft
men zulk eenevereeniging teMiinchen.Sedert
1842 hebben de Mechitaristen, om dat men

hun te Venetië de gewenschte vrjheid ontzeide,de hoogere klassen vanhunopvoedingsgestichtnaarParjsverlegd,terwjlzjgeenszins in volkomeneovereenstemm ing leven met

de Propaganda.In 1816hebbçnzj aanhunne

inrigting den naam van Acade'miagegeven en
zelfsniet-R.Katholiekent0teereledenbenoemd.

M echoacan ofMiehoaoan,eene der wes-

teljkelyovinciën van Mexico,in 1824uitde

geschonken aan den bisschop van Luik. In voormallge intendancia Valladolid gevormd,
1336 werd deze stad door aankoop heteigen- grenst in hetnoorden aan Guanaxuato,inhet
d0m der Hertogen van Brabant,in 1383 door Oosten aan Mexico en Guerrero,in hetzuiden
huweljk eene bezitting van Phili
ppws van aan Guerrero en de Zuidzee,in het westen
z olr-çozltsïi, en verviel in 1477 door hethu- aan Coli
ma en Xalisco,en teltop1255 Q

weljk van Maro met Maœimiliaan aan het geogr.mjlomstreekg700000 inwoners.Zj 1s
Huis van Oontenriik.In 1490werd Mechelen sedert 1864 verdeeld in de 3 departementen

door keizer Frederik 1I1 t0t een graafschap Mechoacanj Tancitaro en Coalcomân en beverheven en vormde de17dederNederlandsche hoort grootendeels t0t de vruchtbare westeprovinciën.Na den afvalderZevenProvinciën ljke hellingen der bergvlakte van Anahuac.
voegde men haarwederbj Brabant,en men In het noorden en oosten verheft zich de
bestemde haar tot zetelvoorhethoogste ge- bergvlakte tot nagenoeg 2000 Ned.el,m aar
regtshofin de OostenrjkscheNederlanden.In draagt o0k sneeuwtqppen, zooals de Siërra-

1572hadzjvynAlra'
sbloeddorstveelteljden. Madra bj Angangue'0, die ter hoogte van
M echitarlsten is de naam eener Orde ruim 3000Ned.elverrjst.In een:eFenelandvan Armenische Christenen op heteiland San streek,15 geogr.mj1van de kust,zietmen
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den Jorullo (1300 Ned. elboven deoppervlakte der zee),een vtllcanischen kegel,die
er in den nacht van den zgsten September
1759 plotseljk ter hoogte van 350 Ned.el
werd opgestuwd. In llet algemeen vindt men
er vele vulcanische gesteenten.Lava en vulcanische asch bedekken er op vele plaatsen
den grond,en uitgebrande kraters,sommige
met water gevuld, behooren er niet t0t de
zeldzaamheden. Tot de rivieren behooren er

de Rio-Balzasen de Lerma (Ri0 Grande),en

men heeft er onderscheidene meren, onder
anderen die van Patzcuaro, ter hoogte van
2000 Ned. el boven de oppervlakte der zee,

metzjne5 eilanden,vermaal'
d wegensdebevallige natuurtafereelen van zjne oeversen
wegenszjn overvloed van forellen.Degrond
van Mechoacan is in hetalgemeellzeervruchtbaar, doch niet zoozeer in de noordeljke
berggewesten (Tiërras frias) en in dezuideljke,warme,ongezondelanden ('
lAiërrascalientes),alsin de gematigdestreken (Tiërras
templadas)van hetbinnenland.Dezelaatsten
hebben een zeergezond klimaatbjeeneaan-
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en physiologie te Halle.Hj legdezich vooral
t0e op vergeljkende ontleedkunde,en overleed te Halle den 3lsten October 1833. Van
zjne geschriften vermelden wj eene:pvergleie,
hende Anatomie (1809- 1810,4 dln)'',
naar Cuvier, maar met belangrjke aanmerkingen verrjkt.Voortsleverdehj:nBeitrsge
zur vergleichenden Anatomie (1809- 1813,2
dlnl'' - rsystem der vergleichenden Anatomie (1821- 1833, 6 dln)'',- mHandbuch
der pathologischen Anatomie (1812-1818,3
d1n)'',- rllandbuch der menschlichen Anatomie(1815-1820,4 d1n)'',- rTabulaeanatomico-patholoricae(1817-1826,4stukkenl'',
en pDiscrlptio monstrorum nonnullorum
(1826)''.ZjnvoortreFeljk anatomischmuséum
is door de regéring ten behoeve deruniversiteit te Halle aangekocht.
M ecklenburg of'Meklenbwrg,eenDuitsch
land in het voormalig Neder-saksen,aan de
Oostzee en voor '
t Overige omsloten door de
Praissische provinciën Pommeren! Branden-

buxg, Hannover,Sleeswjk-llolsteln ftzauenburg) en het gebied van Liibeck,isverdeeld
gename verscheidenheid van bevallige en digt in 2 groot-hertogdommen,nameljltMeeklenlfrot
/-ksclztldrizl en M eeklenbury-strelitz. Het
bevolktedalen.Maïsentarwezjnerdebelang- J'
rjkste meelplanten,- voortsverbouwtmen eerste vormt een afgerond geheel, doch het

er groenten,aardappelen,manioc,amandelen laatste bestaatuit2 van elkander gescheiden
en meloenen, hennep en vlas, katoen, sui- deelen, het hertogdom Strelitz (het distrid
kerriet en indigo. D e hellingen der bergen Stargard)tenoosten enhetvorstendom Ratzezjn ermetfraajebosschenbedekt.Menvindt btlrg ten noordwesten Van Mecklenburger merkwalrdige planten,bjv.de witteJa- Scllwerin.
Het groothertogdom M eoklenbwry-k%ckwerin,
lappe, alsmede onze Europésche huisdieren.
De w0luit Mechoacan wordtvoorde fraaiste dezevende Staatvan hetDuitsche Rjk,ligt
uitMexico gehouden.Hetrjk derdelfstoFen tusschen 5304' en 54022/ N.B. en 10036 en

levert er goud,zilver,koper,l0od,jzeren 13011'0.L.van Greenwich.Totzjn gebied

zout, doch m en verzamelt er vooral zilver. behooren Rossow en Netzeband-schöneberg in
De njverheid, die er zich hoofdzakeljk bj Brandenburg en de enclave Ahrensberg in
mjnontginning bepaalt,isechter in denlaat- Strelitz.Hetbestaatuithethertogdom Schwesten tjd aanmerkeljk afgenomen.Handelin rin, het hertogdom Giistrow , het district
graan,katoen,suiker,lederenmetalenwordt Rostock, het vorstendom Schwerin en de
uitsluitend metMexicogedrevenen doorslechte heerljkheid W ismarenhecfteeneoppervlakte

wegen zeerbemoejeljkt.Men heeftergeene van ruim 241 1 geogr.mjl.- Vandebeide
havens en geene bevaarbare rivieren. D e In- deelen van M eeklenbury-k%trelitz, de negende
dianen vervaardigen er fraage voorwerpen Staatvan hetDuitsehe Rjk,ligt hethertogvan gekleurde vederen. Tot deze behoorthet
m eerendeel der ingezetenen, in 3 stammen

d0m Strelitz tusschen 5309'en 53047/N.B.,
en 12040' en 13057' 0.L. van Greenwich

tendom Ratzeburgtusschen5304(/
verdeeld.- Hetland vormde bj dekomstder en hetvgrs
Spanjaarden een Indiaansch koningrjk; zj en 54054'N.B.,en 10045'en 1105'0.L.van
veroverden het in 1524 onder Cltristovaïde Greenwich. Dit groothertogdom heeft eene
Ol'
ld en herschiepen het in de intendancia uitgebreidheid van ruim 52 E) geogr.mjl.
Valladolid.

De hoofdstad van het land en

Beide groûthertogdom men behooren tot de

bepaaldel/k van hetdepartementMechoacan, Noord-Duitsche laagvlakte,waarover van het
tevens zetel van een bisschop, is Valladolid zuidoosten naar hetnoordw esten eene heuvel(Morelia). Ten westen van deze stad, aan reeks voortschrjdt met zjtakken,de waterden Oever van hetreeds vermelde meer,ligt
Patzcuaro met regelmatige, breede straten,
een nonnenklooster en 3 m onnikenkloosters,
eene hoogeschoolen omstreeks 6000inwoners.

M eckel (Johann Friedrich),een beroemd

Duitsch ontleedkundige,geboren te Halleden
l7den October 1781,studeerde te Halle en te

scheiding vormend tusschen de rivieren,die
naarde Oostzee en dezulke,die naardeElbe

vloejen.De hoogste punten daarvan zjn in
Mecklenburg-schwerin de Hoheburg (144 Ned.
el)in hetSchlbmminerW ald bj Bi
itzow ,en
in Mecklenburg-strelitz de HelpterBerg(179
Ned.el) bj W oldegk. Debodem bestaater
gedeelteljk uit zware kleigronden,gedeelteljk uitheidevelden en bosschen,engedeelteljk uitveenen en zandvlakten.Denoordwesteljke streken zjndevruchtbaarste.De00gt-

Göttingen,onderscheiddezich reedsdoorzjne
dissertatie:pDe conditionibus cordisabnormibus(1802)''en bezochtvervolgensW iirzburg,
W eenen, Parjs en Itali/.Na zjn terugkeer
in 1806 werd hj hoogleeraarin deontleed- zeekustheeft in Mecklenburg eene lengte van
kunde,kortdaarna echter in de ontleedkunde

104000 Ned. e1, doch met de krommingen

458

MECKLENBURG.

eene lengte van 185000 Ned.el.Dezeevormt de geschriften van Frifz Renter o0k in 0ns
er eenigebaajen,namelt#k dievan W ismar, land algemeen isbekend geworden. Met bede groote W iek, ten oosten van het eiland trekking t0t den grondeigendom heerschter
Poel, door de zeeëngte Breitling van het n0g altjd het middeneeuwsche leenstelsel,
vaste land gescheiden,het Salzhal,tusschen zooodat het grootste gedeelte des lands 0nhet schiereiland W ustrow en den vasten wal, derworpen is aan de heerschappj van souKroy bj laatstgenoemd sehiereiland, en de vereineridders.lnMeeklenburg-schwerinheeft
reede van W arnemiinde. D e kust is grooten- men op het land bjna 100 En geogr.mjl
deels vlak en door duinen boveiligdqslechts landsdomein,bjna 8 EJ geogr.mjlklooster-

op enkele plaatsen (bj Doberan en ten wes- goederen, en bjna 1031/s En geogr.mjlridten van W ismar)iszj steil.Derivieren des dergoederen,terwjl er het stedeljk gebied

lands storten zich uit in de Oostzee of door
middel van de Elbe in de Noordzee. Tot de
eerste behooren de Trave, de W arnow ,de
Rechnitz en de Peene.De Elbe komt slechts
over een korten afstand met MecklenburgSchwerin in aanrakingqderwaartsstroomen de

enz. bjna 2G1/c L çebgr.mjlbeslaat.Het

Sc.
hmarl,de Schale,de Elde en deHavel.Ook
heeftm en eronderscheidenekanalen,zooalshet
Nietzwe kanaal, het Friedrich-Franz-kanaal,
het Fahrenhorster-kanaal, het Miiritz-llavelkanaal, de Nieuwe Elde enz. M en heeft in
Mecklenburg Sehwerin 329 en in Mecklenburg-

zielen.In beidt,groothertogdomm en vindtmen

aantalinwonersis erln delaatstejaren verminderd; het bedroeg in 1875 ruim 553700.
De heerschende godsdienst is er de Evangelisch-luutherscheqHervprmden,R.Katholieken

en Israëlieten zijn erweinig.In MecklenburgStecknitz(Delvenau),de Boitze,de Sude,de Strelitz bevonden zie'h in 1875 ruim 95600

velerleiinrigtingen van onderwjs,hoeweldit
laatste veel t'
e wenschen overlaat, alsmede

geleerde genootschappen, boekerjent verza-

melingen van kunstwerken,vanOudhedenenz.
De beide groothertogdommen hebben ge-

Strelitz 132 meren met eene gezamenljlte meenschappeljlte standen,nameljk vertegenoppervlakte van 1.4 (
D geogr.mjl.De voor- woordigers der ridderschap (tevens die der
naamstemeren zijn die van Schwerin,Stern- boeren) en vertegenwoordigers van den burberg, Krakow , Altschwerin en Miiritz.O0k gerstand der steden.D e Landdagen worden
ontbreekt het er niet aan minerale bronnen, in den herfst bj afwisseling in de steden
terwjl men er zeebat
len kan gebruiken te Sternberg en M alchin gehouden. Eene geDoberan!W arnemiinde en W ismar.
meenteorganisatie heeft men bjna alleen in
Hetkllmaatisergem atigd.Doorgaansheeft de steden,terwjlmen in de dorpen overhet
men er w egens kille noordoostewinden eene geheelslechts kerkeljke gemeenten kent.
gurta lente. De zom erw armte wordt er door
De opperste leiding der verschillende takde nabjheid derOostzee getemperd,en deze ken van staatsbestuur is in hetgroothertogheeftin den herfsteene verwarmende kracht. d0m Mecklenburg-schwerin in handen van
Hethoofdbedrjfderinwonersisdelandbouw, de ministers van Buitenlandse,he Zaken,van
en deze bevindt er zich op een hoogen trap Binnenlandsche Zaken, van Justitie en van

van ontwikkeling.Ruim %devan den grond Finantiën, terwjl de Groothertog zich aan
is daaraan dienstbaar. Men oogst er vooral het hoofd bevi
ndt van hetdeyartementvan

rogge, tarwe, gerst en haver,voorts maïs, O0rl0g. '
In Mecklenburg-strelltz bezit het
boekweit,erwten,aardappels,m angelwortels, Staatsministerie te Neustrelitz het hoogste
koolzaad, vlas, hennep, h0p en tabak.Ook gezag, en dit wordt vertegenwoordigd door
bloeit er in denabjheid dersteden detuin- één minister. De regtsbedeeling is er in een
bouw , terwjl men op vele plaatsen moer- gebrekkigen toestand. D e beide grûothertog-

beziënboomen heeftgeplant.W jders is er de
veeteelt,vooralde paardenfokkerj,van groot
belang. Velen wjden er zich voorts aan de
visschorj, en de wouden leveren er kosteljk

dommen hebben gezamenljk een Hoogste Hof
van Appélte Rostock,terwjlhoven en regtbanken over de beide landen zjn verdeeld.

Omtrentde fnantiën wordtin de beide grootwild. De grond bevat er bruinkolen, zout, hertogdommen niets openbaar, gemaakt en
ttlrf, krjt, mergel, potklei, barnsteen en men heefterook geenestaatsbegrooting.Beide

ln contingentt0thetDuitscheRjksjzererts.Van mindergewigtiserde njver- leveren ht
heid, terwjl daarentegen de handel,vooral leger.
in Mecklenburg-schwerin, door spoorwegen
In den tjd van TJCCJI.
: werd het hedenmet Berljn en Hamburgverbonden?allengs daagsche Mecklenburg bewoond door deMranlevendiger wordt. De voornaamste plaatsen dalen,bepaaldeljk doordenstam derW arners,
voorden buitenlandschen handelzjnRostock en toen deze in de 6deeeuw het land verliemet W arnemiinde en W ismar, - voor den ten?namen de Slawen lletinbezit,nameljk
binnenlandschenhandelBoitzenburg,Giistrow,
Parchim ,W aren,Dömitz en Ghbow in Mecklenburg-schwerin,en Altstrelitz,Neubrandenburg en Fi
irstenberg in Mecklenburg-strelitz.
H et Bpoorwegnetbreidt er zich meer en m eer

in het westen de Obotriten,in het oosten de
MTilten en in hetzuiden de Redariërs.Karel
de Grootewerd doorden Koning der Obotriten te hulp geroepen tegen de W ilten en
overwon deze laatsten in 789. Nu trokken
de Obotriten in 798 met Karelte velde tegen
uit.
De bevolking van Mecklenburg bestaatop de Saksersen berokkenden zich daardoor den
het land uit afstammelingen der Slawen,en toorn van den Koning van D enemarken,die

in de steden hoofdzakeljk uit Neder-saksen. hun land btJherhaling verwoestte.Evenalsde
Zj spreken hetplat-Duitsch,datvooraldoor tW ilten, zo0 werden o0k de Obotriten meer-
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malen afvallig van het Frankische rjk,en

het Christendom vond er geen ingang.Eerst
Rendrik 1, die in 928- 931 de Slawen in
Mecklenburg op nieuw t0tonderwerpingbragt,
dw ong velen Om zich te laten doopen.OttoI
schonk aan markgraaf Gero de Mark aan de
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In beide landen volgden vele hertogen elkander op, en in 1815 verkregen de beide

Hertogen de groot-hertogeljke waardigheid
metden titelvanKoninkljkeHoogheid.Eerst
in 1820 werd het ljfi
lgenschap Opgeheven,
doch de toestand der boeren Op de adelljke
Elbe,stichtte de bisdommen Havelberg (946) goederen bleefn0galtjdhoogstellendig.Des
en Oldenburg (948), waaraan 0ok Mecklen- te grooter was de geestdriftin Mecklenburg
burg werd toegevoegd en overwon den 0b0triet M istiwoi nogmaals in 967.Deze echter
bewoog in 983 de Slawen t0teen algemeenen
opstand en t0tafvalligbeid van het Christendom . Hertog Gottsehalk herstelde ditlaatste
in 1046,m aar werd in 1066vermoord,waarna

in 1848;immerstoen de beide Groothertogen
eone constituérende vergadering te Schwerin

bjeenriepen,had er de democ.
ratische partj

de overhand.Na lange onderhandelingen echter brak groothertûg Georg ron .vec/rleaù'
llrxçStrelilz in 1849 alle betrekkingen met de
hetvolk terugkeerdet0tde aloudegoden.Zjn constituérende vergadering af.Tn Meoklenburr
zoon H endrik erkende in 1093 (1e opperleen- zgc/lzndrizà daarentegen werd eene grondwet
heerschappj der Saksise,
he hertogen. maar afgekondigd en de oude vertegenw oordiging
drong zjnen onderdanen hetChristendomniet Opgeheven. H iertegen protesteerden de grootop.Keizer Lotltarius 11, beleende in 1125 hertog Geory '
tltlzlM ecklenbury-Strelitz en ook

hertog KanoetLtuvard van Sleeswjk methet Pruissen, zoodat bj de algemeene reactie in
land!doch toen deze vermoord w as,maakten
PribIslaw en Niklotzich daarvan meester,en
eerst na een langdurigen oorlog nam Hendrik
de f'
edfffc, hertog van Saksen, het in 1160

D llitschland gem elde grondwet in 1850 werd
nietig verklaard, waarna de Otlde toestand
terugkeerde. Zelfs werd de stokslagenstraf,
in 1848 afgeschaft,wederingevtlerd.In 1866
wederin bezit.Hj stichtteerDuitschevolks- en 1870 streden de Meeklenburgsche troepen
plantingent onderscheidene kloosters en een voor Pruissen, en de Groothertogdommen
bisschopszetel te Schwerin. Toeh verzoende werden bestanddeelen van het Duitsche Kei-

hj zich metPribislaw,de zoon van Néklot,
en gaf aan diens zoon lorwin zjne dochter
ten huweljk.Pribhlaw zagzich in 1170door
keizer Friedrieh I t0t rjksvorst verheven,
waarna Meeklenburg vooraltjd aan hetDuitsche Rjk verbonden werd.Tjdeljk moest
M ecklenburg bukken voor W aldemar 11,k0ning van Denemarken)doeh de sla'
gbjBornhövede (22 Julj 1227)maaktevoûrgoedeen
einde aan deDeenseheheerschappjinDuitschland. Kort daarna verdeelden de kleinzonen

zerrjk.Om t0teenbeterentoestandtekomen,

zorgde de Mecklenburgsche atkevaardiyde
B'
t
isiny,datin de Rjksgrondwetde bepallng

w erd opgenom en:rlillkeBondstaatheefteene
door het volk gekozen vertegenw oordiging,
w ier toestemming vereischt wordt t0t het
vaststellen vqn wetten en t0t regeling der
staathuishouding.''De pogillgen, in 1874 en
1875 aangew end,om op dien grond in Mec-

klenbury hervormingen t0tstand te brengen
hebben lntusschen n0g schipbreuk geleden op

van Borwin hetland,waardoor4ljnen ont- den Onw ilder ridderschap.

stonden,van welke alleen de Oudste,die het
M econine is eene zelfstandigheid, welke
stamslotM ecklenburg in bezitnam ,nogbloeit. in opium voorkomt.Om ze te verkrjgen,
In 1523 werden de landen w eder vereenigd, trekt men Opium uit metkoud water,dampt
doch 00k in 1s11 en 1621 weder verdeeld de vloeistof uit, vermengt haar in warmen
tusschen de ljnen Giistrow en Skhwerin.De toestand m et amm onia,waarna eenige stoFen
beide Hertogen w erden,w egens hun verbond neêrslaan, en laathet,vocht bekoelen,w aarmet Denemarken,geduren den Dertigjarigen door zich narceïne en een w einig m econine
Oorlog in den Rjksban gedaan,en hetland afscheiden. Het afgekoelde vocht bevat de
in 1629 aan W allenstein,hertogran Frie#ltzzld, m eeste meconine. M en schudt het om m et
in erEeen gegeven; doc,h m et hulp van kO- water,dam pt de aetherische oplossing uiten
ning GwstaafAdol
f van Zweden herkregende trekthetoverbljvende metkokend water uit.

Hertogen hunne bezittingell. Bj den Vrede Bj afkoeling der geiltreerde oplossing krisvan Munster (1648) moesten de Hertogen de talliseert de m orphine.Meconine is w it,zonstad W ism ar benevens de ambten Poel en derreuk en bjna zondersmaak,zjisoplosNeuklooster afstaan aan de ltroon vallZwe- baa
r in Nvater, alkoholt aether 0n vlugtige
*p@
den,terwjlztjt0tsehadeloosstelling devor- Ol*len. M et salpeterzutlr vormt ztl nitrov%eeotendom men Schwerin en Ratzeburg:alsmede llln'e.
Het meconi'amzu'ur (acidum meconide kommanderjen Mirow en Nemerow erlang- cum , C7HO6)komt desgeljks in hetopium
den.De1jn G'
t
istrow stierfuitin 1695.Her- voor.Men verkrjgthieruithethydraatdoor
t0g Inriedria 'PGIFlPJzzl'von kvcFz'
lndrïl w ilde nu opium met koud w ater uit te trekken, er
het geheele land in bezit nemen,dpeh daar- tshloorcalcium bj te voegen,hetpraecipitaat
tegen kwam zjn o0m Adolf Frederil
c11 in met koud water,daarna metkokenden wjn-

verzet.Nalangduriqetwisten kwam in Maart geest te wasschen en vervolgensmetverdund
1701 door bemiddellng van keizer Leopold I
een verdrag t0tstand,w aarna Frederik11 de

zoutzuurteverwarmen.Bj debekoelingkristalliseert zure m econium zure kalk,dien m en

heerschappj verkreeg van de heerljkheid weder in warm verdund zoutzuuroplost.Bj
Stargard,alsmede van Mirow enNemerow en

afkoeling kristalliseert alsdan meconiumzuur

van hetvorstendom Ratzeburg,zoodathj de hydraat.
M edailles,zie GedenkpennLnyen.
stichter werd van de 1jn Rtrelitz.
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3Kede ofltonlnywnn iseen drank,diebe- ste prikkel om veel en !0ed voortte brenreid wordt van honig,water en eenige spe- gen. Diezel)
fde prikkel drdft hem 00k,om
cerjen. Zj bevat omstreeks 170/0 alkohol, steedB te streven naar een toestand,waarin
suiker, manniet en organische zuren. Men 'them mogelt
lk is,om zjnevoortbrengselen
vindt ze nagenoeg uitsluitend in die landen, op een z0o hoog mogeljken prjstehouden.
waar veel honig gewonnen wordt. 00k in Geen toestand is voo1'datdoelgunstiger dan
0ns land,in deprovinciën Overjsselen Oe1- het pmonopolie'', dat is de stelling van den

derlandmaken de bjenhoudersnadeinzame- voortbrenger als éénig debitantteqenoverde
ling van honig veelaleeneaanzienljkehoe- afnemers,alsverbruikers,alBonderllngconcurveelhei; mede.D00rsommigen van henwordt' rérende koopers. Maar levert eenig bedrjf
dan 00k wel een meêmaal gegeven,waarop buitengewone voordeelen,hooger dan de gede Jongelieden uit dcn omtrek bjeenkomen wone mate van winst,dan worden 0ok weom tegen geringen prjsop Qesschen gebrag- derom anderen door denzelfden prikkel gete mede te koopen en te drinken en daarbj dreven,om te pogen,ereen deelvan magtig
ten dan:tegaan.Medeiseenoveroudedrani, teworden,doordezelfdeofsoortgeljkevoortdaar reeds in de Skandinavische liederen de brengselen te producéren, z00 mogeljk van
goden en helden in W alhalla als gebrtlikers betere qualiteit,en dezetegen billtl
'keprjzen
van mede worden voorgesteld.
aan de markt te brengen.Z00 ontstaat uit
M edéa,eene tooveres der Griekschesage, het monopolie de mededinging. Ieder produwaB de dochter van den Colchischen koning cent klaagt over die cone,urrentie van andeAeëtes en van Heeatê. Zj hielp Jason (zie ren en brengt diezelfde mededinging op ge-

aldaar) het Gouden Vlies bemagtigen en ljkewjze in praetjk tegenover zjne,vakgevlugtte met hem , vergezeld van haren broe- nooten om hun monopolie te verdringen.
der Absyrtus3dien zj echter,doorharen va- W erkendiemededingersmeteerljkemiddelen,
der vervolgd, in stukken sneed en in zee

dan isdie concurrentie een gezondzuurdeesem

wierp. Terwjlnu Aeëtes zich bezig hield
methetbjeenbrengendierstukken,ontkwam
zj met Jason naar Jolcus,nadatzj Op het
eiland der Phaeaken gehuwd waren. Daar
Pellas hetvaderlt
jk gebied niet wilde at
btaan
aan zjn neefJason,werd hj doorM edla,
methulp zjnerdochters,aan wie zj voorge-

voor de geheele njverheid,en lostzj zich
voor de maatschappj in deze harmonische
werking op,datdeujverheid ernaarstreeftj
om aan de verbruikers de meestbegeerljke
voortbrengselen te leveren zo0 overvloedig en
zo0 goedkoop mogeljk. Z00 voordeelig dus

gteld bad den ouden man in een tooverketel
te verjongen,uit den weg geruixad.Daarna
door Acastns, de zoon van Pelias, verdreV0n,vertrok Jason metM edla naar Corinthe,

de m ededinging w erkt, z00 nadeelig is in 't
algemeen de werking van hetmonopolie.Vaak

is zj magteloos tegenover het monopolie.
Speciaalis dit hetgeval,waar hetmonopolie

een zoogenaamd pnatuurljk monopolie'' is,
doch verstiethaarna eenelo-jarige verbind- wat bestaat zoûdra de werking der mededin-

tenis,om met Creha,eenedochtervankoning
Creon, te trouwen. Uit wraak zond Medla
aan de bruid een vergiftigd gewaad en een
hoofdtooiselt0t bruidsgeschenk,en toen deze

ging beperkt is uit den aard der zaak ,buiten 's mensehen wil of toedoen. Dit is b.v.
het geval,waar iemands buitengewone gaven

van ligchaam ofgeest,'tzj van nature hem
zich daarvan bediende, werd zj door de eigen ofdoor oefening geheelofdeelsverkrevlammen verteerd,Daarna deed ztjvullrrege- genthem bj uitnemendheid geschiktmaken
nen op het paleis van Creon, verm oordde t0t zekeren arbeid, of waar de uitsluitende
hare beide kinderen M ermerus en Pkeres, beschikking over zekerestoFeljkenatutlrgave,
welke ztjJason geschonken had,en ontvlood die voorw erp van behoefte is,berust in hanop den drakenwagen ,dien zj van Heliosont- den vanéénofvanenkelen(zieGrondrente);of,
vangen had, naar Athene, waar zj de waar iemand in het bezit is van het geheim
echtgenoote werd van koning Aegeus, die eener uitvinding ofontdeklting (zie Octrooi);
M edws bj haar verwekte.Dewjl zj echter 0f, Y7aar de aard der onderneming zelfhet
haren gemaalbjna overgehaald had om zjn monopolie vestigt (spoorwegen).Een natuurzoon Tl
teseus te dooden,moest zj Athene ljk monopolie wordt soms (1oor den Staatin
verlaten,zoodatzjzichmetMedwsnaal
'haar '
tbelang van demaatschappjgetemperd,b.v.
vaderland begaf,waar zj harenbroederPer- doorhetstellen van tarieven,ofzelfs gehand-

::d,die haren vader van den troon geworpen haafd, zie Odvoo'
i, Nadruk.Een willekeurig,
had, om het leven bragt en haren vader in kunstmatig monopolie bestaat, a1s de medehet. gezag herstelde.Daarzj onsterfeljkwas, dinging bemoejeljkt wordt door een gegenoot zj goddeljke hulde en werd in de brekkigen maatschappeljken toestand, door
Elyzeesche velden de gemalin van Aehilles. de w illekeur van den wetgeverofvananderen,
ZievoortsonderArgonauten.Treurspeldichters die magthebben en invloed uitoefenenin Staat

van ouden en nieuweren tjd hebben hare en maatschapjj (zie Handelspolitiek).Op den
duur is 00k d1tmonopolie niettegen de medegeschiedenisbrzongen.
M ededinglng. Elk ondernemer - met dinging bestand.Houdt de monopolist zjn
dezen naam bestempelt m en in de staathuis- product op te hoogen prtls,dan vindthj geen
houdkunde een iederjdievooreigen rekening afzet', omdat de verbruikers zich bf geheel
eenig bedrjfuitoefent- trachtnattlurljk met van hetverbruik onthouden,6fzich behelpen
zjnenjverheidhetmeestevoordeelvoorzich met surrogaten van zjne waar? die hun door
zelven tebehalen5hierinligtvoorhem desterk- de concurrentie der njverheid ln steeds groo-
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metst
lbsidiën - optreden,waarde mededin-

maatschappeljke ruiling,dienietaan tjd en gingvanparticulierekrachten onmagtigbljkt,
plaats gebonden is, die nietstennt op over- om ondernemingen t0t stand te brengen en
eenkomst, maar van zelve Ontstaaten zich in hetleven te houden,waarvan het bestaan
t algcmeen belang'' door niemand redeuitbreidt, stort ieder arbeider de vrucht van /1in '

zjne krachten uit in den schoot der maat- ljkerwjze kan worden betwjfeld. Op hare
rigting eene reactie 0P het
schappj,om ter voldoening van zjne eigene beurt is deze
behoeften een evenredig deel van de voort- laisseraller'1- stelsel,zooals ditgereageerd
brengselen van anderen daaruit terug te ne- heett tegen het ingrjpen van hetrMercantimen.Er zjn regelen,diede verllouding be- 1iSl110'' 011 llet rBeschermend stelsel''in de
palen tnsschen het deel,datmen geeften dat vrje mededinging.Hare werking openbaart
wat men terugontvangt.Dieverhoudingheet zich og maatschappeljk gebied vooralin de
de waarde. Rlliling zonder waardérlng is w etgevlng op den arbeid van vrouw en en kinondenkbaar. De beide hoofdelcmenten ter deren in de fabrieken;in hetverleenen van
bepaling van die waarde zjn:de n'
atti
gl
tèid staatssubsidiën ten behoeve van groote onderder zaak en het bedrag derkosten,die nood- nemingen)inhetspoorwegen aanleggen en het
zakeljk geweestzjn,om haarvoorttebren. organiséren van vaste overzeesche stoombootgen,de voortbrenyings-ofArptfccfiekosten (zie dienstenq in het bevorderen van handel en

njverheid,kt
lnst en wetenschap,in hetalgeW aarde.
)
De vrjemededinging bepaaltdenatuurljke m eon door tentoonstellingen, gebouw en en

en daardoor ook de marktwaarde van ieder

product.Zj streefterbj voortduringnaar,om

het nutte vermeerderen en de productiekosten te verminlerenq ieder Ondernemer doet
het t0t eigen voordeel, en doordat allen dat
doen, ten slotte t0t voordeel van alde ver-

bruikers.Zj is heilzaam ,mitszj bljve vrj;
en eerlnk.Overmagt en dwang werken storend op hetwelvaren van producenten zoowel
alF van consumenten.Zj stellen eene willekeurige, kunstmatige waarde, in plaats van
eene natuurljke,regelmatige.Oneerljkepraktjken bederven de waren,en daardoorden
omzet,de markt.Zj schokken het crediet,
doordat zj eenen noodzakeljken factor van
hetruilverkeel',degoedetrouw,aantasten:zj
verlamm en de energie van de Ondernemers
en dooden den ondernemingsgeest (zie Pre-

stichtingen en door verschillende andere middelen. Over de heilzame werki
nq van eene

vrje,eerljkemededinging zjn belde scholen

het eens. O0k over vele middelen t0tM nmoediging dier concurrentie.Moed en kracht

behooren het eigendom te zjn van henjdie

zich in de baan derm ededingenden wagen.
M oed,om te ondernemen;om nieuw etakken
van industrie t0t groei en bloeite brengen;
nietlwe wegen voor den handel te banen,
nieuwe débouchées te openen voor den afzet
der produden. Kracht moet zich openbaren
in nieuw e scheppingen,produden van ruim
ontwikkelde intelleduéle, moréle en mate-

riélevermoyensvan verstand,hartensmaak.
M edekllnkers noemt men de letters,
welke niet zonder hulp van een klinker (zie

aldaar) kunnen uitgesproken worden. W j

-ïeq
sfeldelonder Handelspolitiek).Arbeiden,zpo kunnenzedusmetaanblazingenvergeljken,die
v6elen zoo foed mogeljk:daartoe drjfthet een toon voortbrengen. Men verdeelthen in
eigenbelang leder Ondernemer.Doordevrje keelletters (c1,gjA),tongletters (#,f,l,n,
mededinging werktditstreven van de indivi- r),liplettersLb,p,/,r,w,m)en tandletters

duën naar ei
yen voordeelten slotte altjd ten (.
:, z).De letters # enJ'worden gewoonljk
meesten nutte van de geheele maatschappj. niet a1s eigenljke medeklinkers beschouwd.
In dien stelregel ligtde leer opgesloten van Zie o0k onder Klankversehmiring.
de rharm onie van alle belangen'' voorgestaan
M edellin ,de hoofstad van Antioquia,een
en geproclam eerd door de m annen van het der Vereenigde Staten van Nieuw-Granada,

zoogenaamde nlaisserftzird,laisseraller''stel- ligt aan de Porcé in een bekoorljk da1;zj

sels volgelingen van Adam z
shifFèendezjnen, bloeitdonreen levendig handelsverkeerentelt
in de staathuishoudkunde bekend onder den ongeveer15000 inwoners.Zie onderAntioquLa.
naam van rde mannen der Manchesterschool-''
M edeola L.isdenaam van een ylantenEene jongere rigting in die wetenschap,en geslacht uit de fam ilie der Smilacèen. De
e
eni
ge soort M . Tz
srm/zlïcl L.iseen overbljspeciaal de m eestbekende,die der rkathedersocialisten''
5 even T7ars Van het eigenljke vend kruid, dat in Noord-Am erika op beXSocialisme, en het rbeschermend stelselen schaduwde plaatsen groeit.D e dikke w ortels
zjne aankleve''- zieHandels
politiek - als smaken en rieken naar augurken en worden
hare oudere voorgangster, de bovengemelde doordeIndihnengegeten.
M ediatiseren. W anneer men regérende
school, neemt dien regel niet meer z00 gaaf
overj maar stelt daartegenover de leer,dat vorsten van hunne souvereiniteitsregten be-

de Staatten opzigte van de ngverheid niet, rooftenhunneStaten bjandereinlj'f'
t,doch
volstaan kan en mag met dat hooggeroemde huntevensbelangrjkevûûrregtenbovenhunne

onthoudingssysteem ; maar integendeel, met voormalige onderdanen toestaat, dan geeft
zjne magtige hand, de wetgeving,tusschen m en aan dit inslaan van een middenw eg tusbeide moet treden,zû0dikwjlsdemededin- schen volkomene handhaving en volkom ene
ging ontaardt in een Onderdrukken van den ontzetting van hunne regten den naam van
zwakkere door de magtigen der aarde. Zj mediatLsêren.In den aanvang van deze eeuw
1M t 00k op hetterrein van handelen njver- heeft Napoleon I onderscheidene vorsten geheid den Staat leidend en steunend - b.v. mediatiseerd.
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M qdieygoAzie Rwpsklarer.

en G'
lltllano 1.Beide broeders waren onder-

M edicl is de naam van het voornaamste
geslacht van Florence. Het is afkomstig uit wezen door de voornaamste peleerden van
M ugello, ten noorden van die stad gelegen.
Reeds in de 13de eeuw was hd door overmoedige handelstmdernemingen t0teenhoogen
trap van rjkdom en aanzien geklommen.
M en vermeldt in 1291 Ardingo #ei Mediei

onderde hooge geesteljkenvan Florence,en

in 1314 wasAl:irardo &i Medieler g0nfalo-

nière (banierdrager).De .
VEWïC'
Jbehoordellintusschen t0t het volk en bestreden de heer-

dien tjd,door Gentili,.
rt-#iA3l,Argyropwlos,
Fïcïpl.
s enz.Lorenzo w as dichter en redenaar,
bezocht in 1466 de Italiaansche Hoven,.trad

in 1469 in hethuweljk metClarissa Or.
di
en aanvaardde in laatsgenoemd Jaarmetzjn
broeder de regéring van den Florentjnschen
Staat.Hj iszjn grooten roem verscht
lldigd
aan zjne schranderheid,aan zjn beminneljk
karakter, aan zjne beschaving en aan zjn
jver voor kunsten wetenschap.Hj verhief

schappj van den adel.Naarde roodeballen Florence tot hetvereenigingspuntvan geleer(palle) in hun wapen werdenhunneaanhan- den en kunstenaars. T0t deze behoorden De-

gersPalleschigenaam d.- Salvestro tf/ M edici plefrï?z,s Ckalcondylas,AngeloT olïzïcso? Cltriswas in 1378 gonfalonière en bragt verande- Jp/bro Landini,Tïcp van .
r ïrlo
z#plcjGranaocL,
ring in dearistocratischegrondwet.Hj werd .lvrfg-t/itzzlo en Miehele Anyelo,dien hj dage-

verbannen,doch zjne bloedverwanten namen ljksaan zjnetafelontving.Hj verfraaidede
t0e in rjkdom en stonden bj zjneterugroe- stad door openbare gebouwen,stichtte 00n0
pingaanhethoofddervolkspartj.- Vevi&i school voor beeldende kunsten en gaf eene
Medici, een zoon van Salvestro, werd met aanmerkeljke uitbreiding aan de boekerj,
zjn geheele geslachtuitFlorencegebannen, doorzjn grootvader Côsimo geopend.Nietteen eene poging,om in 1400 m et geweld van min beraamde het aanzienljk geslacht der
wapenen terug te keeren,leed schipbreukj
w aalma eene zamenzwering, aan wier hotltd
de Hertog van M ilaan zich bevond,ontdekt
werd en vele leden van het Huis der M ediel
ten verderve voerde.D e Overigen verm eerderden echter hunne schatten, en Gioranni tfï
Wïcci, een zoolz van A rirardo, werd in 1421
weder gonfalonière. Aan hem is Florence
eenebelastingophetvermogenverschtlldigd.-

Pazzi, gesteund door paus So t'
lts TF , den
cardinaal Riario en den aartsbisschop van
Pisa,eene zamenzwering tegen de beidebroeders, en Giuliano bezweekt als het slagtoFer daarvan,in den dom Op den 26stenApril
1478. Het volk nam echter bloedige wraak.
De aartsbisschop werd uit een venster van
hetpaleis der Signoria opgehangen.k%œtnsfF

deed hierop deFlorentjnen in denbanentrok

Na zjn dood (1428) plaatste zich zjn zoon met I'erdinand T, koning van Napels,tegen

Câémo tli M ediei,geboren in 1389,aan het hen 0p. Lorenzo echter reisde in het gehoofd der vOlkspartj en verwierfdoorzjne heim naar Napelsen wist den Koning aan
mildheid grooten aanhang. Toen eohter in zjn belang te verbinden,waarnaO0kdePaus
1433 Rinaldo, de leider der tegenpartj,het zich eerlang met de Republiek verzoende

gezag in handen kreeg,deed hj Côsimoin
hechtenis nemen en vool*den tjd van 10
Jaren uit de Republiçk verbannen.Een Jaar
later evenwelwerd CJybvlo door zjnevrienden
teruggeroepen el1Rinaldo in ballingschap gezonden. Côsimo handbaafde nu ztjn gezag
zonder geweld vanwapenen,alleen door zjne
schatten, die hj met onbekrompene mildheid
tot heilder burgers aanwendde.Zjn bestuur
was glansrjk en voorspoedig, en de Florentjnen gaven hem na zjn dood den eernaam
van Vader des Vaderlands.Hj onderscheidde
zich door een keurigen smaak,zooals bljkt

(1480).De terugkcer des vredesin Italië verhoogdehetaanzien vanLorenzoen hjmaakte
aanspraak op vorsteljltgezag.Hj dreefdoor,

schuiven. D it werd echter doorhet dankbare

in Italië Onder Karel T111 Onderscheidene

dat eene permanente vergadering van 70 burgers zich belastte metdebenoem ingvan am btenaren en m et de beslissing omtrent staats-

aangelegenheden.Dûor geldzljk voorschotaan
onbemiddelden,doorvorsteljkeprachten door
verwaarloozing der handelszaken vernietigde
hj echter de welvaart van zjn Huis,en een
bankroet w erd alleen voorkom en door een
besluit,w aarin de Republiek deschulden van

Lorenzo overnam.llj overleed den 8stenApril
1492.Van zjnewerken,in 1826 teFlorence
eeneuitgebreide kennis.Hj bevorderdekt
lnst prachtig uitgegeven,vermeldenwj:pLeselve
en wetenschap, en na den valva'
n Constan- d'
amore(1513)''
1- ppoesievolgari(1554)''1tinopel (1453) vonden velegeleerde Grieken en pRime sacre (1680)''.- Zjn tweede zoon
aan zjn H0f een gastvrj verbljf.In zjne Giorannibeklom in 1513 als LeoX den Paulaatste levensjaren bemoeide hj zieh weinig seljken zetel.De oudste,Pilro Jf,geboren
met de openbare aangelegenheden, zoodat den 15den Februarj1471,kwam nadendood
het gezag in handen kwam van eene heb- zjns vaders aan het hoofd der Republiek,
zuchtige olirarchie, die na zjn dood (1464) maar maakte zieh gehaat floor zjn streven
onderdeleidlngvan ImeaTïfffdenziekeljken naardevorsteljkewaardigheid,enwerd,toen
Piéro, een zoonvan C6simo,terzjde wilde hj in 1494 aan de Franschen bj hun inval
uit de door hem gestichte gebouwen,en door

volk verhinderd, en Piéro,zjn vader niet belangrjkeplaatsen in handen gaf,metzjne
evenarende in schranderheid,maar hem over- broeders verbannen.Men verbrandde zjn patrelende in goedheid en regtvaardigheid,re- leis, doe'
h Florence werd door de Franschen
geerde in vrede totaan zjn dood (1469).- bezet. Zjne pogingen, om gewapenderhand
Zjneplaatswerd ingenomen doo1
*zjnebeide in de stad door te dringen, m islukten, en
Jeugdige zonenLorenzo)bjgenaamdMagn%
seo, eindeljk begafhjzichnaardeFranschetroe-
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pen in Napels. Toen deze in 1503 aan den 1564 droeg hj deregêring op aanzjnoudsten
oever der Garigliano overrompeldwerdendoor zoon Feancesco, maar behield den titel, de
Gonsalvo de Cordova, verdronk Pilro in de hoogste m agten het grootste gedeelte der inrivier. Zjn Jongste broeder Giuliano 11 trok komsten.ln 1569 benoemde patlsP i'tts F hem
in 1512 onder de hoede van Spaansche s0l- t0tgrootllertog en kroonde hem het volgende

daien inFlorence,aanvaarddeerhetbewind, jaarte Rinle.- lntussehenwerddietiteleerst
doch legdehetneder in 1513,ging naarRol'ne, in 1573 dool-keizera
Yaœimlllaan 11 tegen be-

ontving van FransI,koning van Frankrjk, taling val eene aanzienljke geldsom bevestigd

den titelvan hertog ran F'
:zzlofzz'.sen overleed ten behoeve van Oôsimo'
s zoolz en opvolger,
in 1516.- Dezoon vanP ilro11,diedennaam die i111574 Overleed en hetbewind achterliet
voerde van Lorenzo 11, geboren den 13den aan zjn zoon Francesco1.Dezetrad in het

September 1492, was door zjn 00m, paus huweljk metJoltanna,eene zustervan keizer

Leo X , in 1516 t0t hertog van T/FJïZCO be- M aœimiliaan 11?en later metBianea Capello,
noem d, huw de in 1518 met eene Fransehe metwiehjOpdenzelfdendag(19October1587)
prinses, doch Os'erleed reeds den 4den Mei doorvergifOmkî
vam.ZjnedoehterM ariawerd
1519.Zjne dochter Catarina #eiM edielwerd degenlalinvanH endrik IT,'',koningvanFrank-

later koningin van Frankrjk. Na den dood rjk,en hj werd Opgevolgd door zjn broeder

van Lorenzo was pausLeo X de eenig over- Ferdinand f.Een halfbroedervan dezen,d0n
geblevene wettige atbtammeling van C6simo. Pedro,die meestalin Spanje aan hetH0fvan
ltilipp'
tts 11 vertoefde en door dezen t0t geW jders had men eenige onwettige spruiten P t
van dezen stam ,zooals Giulio,een zoon van neraal der trottpen in Italië was benoem d,
Giuliano I,die ila 1523 als ClemensT'rff paus wendde vrtlchtelooze pogingen aan om een

werd, terwjl Leo X hem na hetOverlgden gedeelte der nalatenst
zhap zjns vaders te bevan Lorenzo met de regéring te Florence be- komen,en overleedden25steLApril1604.- Op
lastte. Een onwettige zoon van Giulio w as Ferdlnand volgde Côslmo 11 (1608), die de
voorts Ippolito #ei Medici (geboren in 1509), vloot uitbreidde, de Toseaansche vlag in de

die door Clemens VII t0t cardinaalbenoemd, M iddellandsche Zee detl
deerbiedigen,deDroemaar door zjll neef Alessandro!een Onwet- sen op den Izibanoll ondersteunde, kunsten
tige zoon van Lsrenzo 11,vergkftlgd w erd.- en wetenschappen bevorderde en in 1620overDeze A lessandro bestuurde den Staat,innaam leed.- Op l4enïvolgdezjnotldstezoon Ferdieene republiek?met vorsteljk gezag.11jwerd nand Tf, e11 op dezen in 1670 Côsimo fff,
in 1527 verdreven,maar in 1531 door keizer etln trotsch vorst met geringe talenten, die
K arel T'r teruggebragt en t0t heer vau 1310- vlet
jers onderstpundeen zich nietbekommerde

rence verheven.Door zjne parttjin 1532 t0t onl (le welvaart van ztjn land.Hj overleed
erfeljk hertcg uitgeroegen,het
lrschte hj als in 1723 en werd Opgevolgddoorzjlztweeden

een dwingeland? liet ln 1534 eenlà citatlél zorln Giovatln'
l Gtze
s/o. Dtazc verwoestte door
bouwcn en de burgersontw apeneni)nOntetlrde uitspattingen zjn lichaam en geesten toonde
de vrouwell der edelste geslachtell.Hj werd bj een goeden wilzeerweinigenergie.Deze,
echter den 5der Januartj 1537 t
loor zjn neef de laatste telg van den stam derAfedici?overLorenzino verm oord.Laatstgenoemde was een leed (lel
'
lgdenJulj 1737. ToteenJol
lgeren
uiyi(1'Junfed,
ielt
nakomeling vaneenbrottders'au Ct
himo,geljk talt df?r M etlietbehoorde d0nL'

00k Giorannitff
?i a
'
Vedici delle ?lz?#: nere (van gewoonltjk caralilre t/p'
àAledic'
lgenaamd ,gede zwarto bende), die als veldheer eellge- boren in 1768 en llertog van St
zr/p.Hj wtsrd
vreesden naam verwierft?n in 1526 in eenge- in 1805 minister van Buitenlandsche Zaken
vechttegtl
n(
1eKeizt'
rljketroepensneuvelde.- en Finaneiën te Napels, zag zikth aldaar ook
Zjn zool
: CJ.
$i9?zt)1-,geboren in 1519,werdnu in 1815,1819,1820 ()n 1822 metportefeuilles
in 1537 door den Senaatt0t hertog van F10- belast, en Overleed in 1830.

M edicinaal gew igt (Het),te voren ()ok
rence uitgeroepen. Hj veroverde in 1555
Siéna? bouwde Onderscheidene vestingen,en i
n ons vaderland yebruikt!lnaarthansdoor
ruimde de Strozzi, de erfvjanden van zljn het algemeen gebezlgd gewlgtvervangen,beHuis,uit den weg.Hj verklaarde (1(,1
4handel stond uithetmedicinaal pond,geljk staalzde
een m onopolie del- regêring,breidde hetge- met 375 Nederl.wigt
jes. Zoodanig pond was
bied van den Staat uit en stichtte de Orde verdeeld in 12 ons,het ons in 8 drachma's,
van St.Stéfanus om den handel Op den Le- hetdrachm a in 3 scrtlpels,en het scrupel in
vant tegen de Turken te beveiligen.Hj was 20 grein.

een der geleerdste mannen vall zjn tjd,
stichtte de ae'
adémie te Florence,vernieuwde
de tlniversiteit te Pisa, Ondersteunde die te

Florence en te Siéna,verzamelde sehilderjen

M ediö (Media) noemde men in de dagen

der Oudhcid een landschap van Klein-Azië
tusschen de CaspischeZee,Armenië,Assyrië,
Susiana,Persis,Parthië t,n llyrcanië,zoodat

en standbeelden, en schreef: mviaggg
io per hetdehelendaagscheprovinciën Aserbeidsjân,
l'alta Italia, deserittp da Fil.Pizzit'hl''.V01 Gil
an (,1 '
frak-Adsjpmi omvatte. Hetis eene
gruwelen wasdaarentegenzjn huiseljk leven. bergstreekm etvruchtbaredalen.Alleenrondom

Twee zjner dochters werdendeslagtoffersvan htttzouteMatianusLacus(hetMeervanOerdejalouzieharerechtgenooten en eene derde mia) en in het midden e1loosten deslands
vergiftigd Op lastvan harenvader,diem eteigen heeftmen uitgebreidevlakten,terwjlir1het
hand zjn zoon doodde,omdatdezeeen ande- noorden hetElboersgebergteilzdenDem awend
ren zoon had verm oord. Ziedaar wat de ge- (Jasonius Mons)t0teene hoogtevan omstreeks
schiedenismeldtvandenvermaarden Côsimo.In ' 6000Ned.elverrjst.In hetwesten en zuitlen
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is Mediëdoor langeketensvan kalkgevaarten Profeets) iseeneytadin hetArabischelandvan de vlakten der Tigris gescheiden.Dââr schap Hedsl'as.Zj isde zetelvan een pasla,
verhefen zich boven de plaatsvan hetvoor- ligtaan de grensvanhetrjkderW ahâbieten
malig Ekbatanade Orontes(thansdeElwend), op de uitgestrekte hoogvlakte van M iddenverder de Zagros,de Choathras en.z.D evoor- Arabië en isvoorde beljdersvan den Islam
naamste rivier droeg den naam van Amardus a1s bedevaartsplaats, daar zj het grafvan

(Sef1d-R0ed).W eleer waren de paarden va'
n Mohammed omsluit,van grootgewigt.Zj beMedië vermaard,en in devlakten van Nisae staatuit3 afdeelingen,nameljk hetfort,de
vond mendeKoninkljkestoeterjen,dieprach- eigenljke stad en de veelgrootere voorstad.
tige paarden leverden aan de Medische en De eigcnljke stad is omringd dooreen mt
lur
Perzische Vorsten.T0tde delfstoFeljkerjk- met 30 torens en 4 poorten.Destraten zjn
domm en van den bodem behooren er zout en
smaragden.De inwonersdeslands,van IndoGermaanschen stam en aanhangers der leer
van Zoroaster,heette men volgens Herôdot.s

naauw en donker en slechts op som mige
plaatsen geplaveid, maar de huizen goed gebotlwd en m eestalvan eene verdieping v00rzien. De roem van M edina is de moskee m et

Ariërs.Deze vonden erbj hunne komsteen het graf van den Profeet(Mesdslid en Nebi
vreemd (welliçt Semitisch)volk, en o0k de of ElHal.am , rde Onschendbare'').De bedeheerschende prlesterkastederMagiërsbehoorde vaartgangers naar Mekka houden het bezoek
t0teen anderen stam.De Mediërsder Otldheid van datheiligdom niet slechtsvooreen gods-

wareneerstuitstekendekrjgsknechten,vooral dienstpligt,maar o0k voor iets belangrjks.
boogschutters?maarvervielen latertotweelde Ieder pel
grim moet,zoolang hj te Medina
en verwjfdheld.Hetlandwasverdeeldineen vertoeft,ln de m oskee van den Profeetdage-

zuideljk gewest, het eigenljke Medië of ljks vjfmaal zich wjden aan het gebeden

Groot-Medlë,en eennoordeljkgedeeltejAtro- aan godsdienstige bespiegelingen.D 0 moskee
patene genaamd.Deaanzienljkstesteden van is omstreeks 136 Ned.ellang en 110 breed,
Groot-Medië waren: Ekbatana (thans Hama- heeft een groot, door gaanderjen omgeven
dan),Rhagae (devoormaligehoofdstad,later plein,velezuilengangen en 5 minarets.Nabj
Ellropus geheeten), Aspadana (Ispahan) en den zuidoosteljken hoek der moskee bevindt
Bagistane,- en in Atropatene:Gazaka,Sa- zich hetgrafvan M ohammed achtereen jzenina en Praaspa (Vera).In den tjd derR0- ren traliewerk,doorstrengeld van opschriften
meinen gaf men alleen aan Atrogatene den in geelbrons.Rondom heteigenljkepraalgraf
naam van Medië, daar Groot-Medlë toen t0t hangt een zwaar zjden gordjn,zoodatttlshet rjk der Parthen behoorde.De Mediërs schen ditlaatste en hettraliewerk eenesmalle
werden na hardnekkige oorlogen door de As- ruimte overbljft.Men zegt,dat zich achter
syrische koningen Dalmanassar 11 en Blnni- het gordjn een vierkant metselwerk van

wr 111, m aar voor goed door Tiglatlt JN@:- zwarte steenen verheft, hetwelk door twee
#JC 11 overwonnen. In 715 vôôr Chr.werd zuilen gedragen wordt en de witm armeren
een opstand der Mediërs onderDejoeesdoor doodkistmethetljkvan den Profeetomsluit.
Rargon gedempt.In 640 vöôr Chr.vereenigde De aanziellljkegeschenkenvanrjkepelgrims
Phraortes de stamm en der M ediërsen waagde werden voor en na,door de tempeldienaars
op nieuw de worsteling tegen de Assyriërs, en ulema's en ten laatste doorde W ahâbieten

maar sneuvelde in den strjd tegen koning
As.
-rban+al.Hetgelukteeerstaan ztln zoon
Cyaœares de magtvan het Assyrische rjk te
vernietigen en in verbond metBabylon in 606
Ninivé te veroveren.Hj stichttehetMedisehe
rjk,hetwelk de volken van Iran,Armenië,
Assyrië en Elam (Susiana)omvatte.Op hem
volgde zjn zoon Astyages, die in 558 door

geroofd. Het geheelismet een fraajen,hoogen koepel gedekt, die zich ver boven de
overige koepels der moskee verheft. Nabj
het gordjn, maar binnen het traliehek bevindt zich het graf van Fatimejde dochter
van M oltammed en de echtgenoote van A lL,
voorts de graven van Aboe Wdkr en Omar,
de eerste opvolgers va'n M ohammed, en een

Cyru ,koning der Perzen,van den troon ge- ledig grafvoo1
*lsa ebn Xk/*zl (Jezns,de
stooten werd.Van dien tjd afwaren deMe- zoon van M aria).Een houten beschot,ter

diërs aan de Perzen onderworpen,zoodat00k hoogte van 21
/2 Ned.el en met arabesken
hunne geschiedenis zamensmolt met die der beschilderd,looptvan de westzjde van het
Perzen.Intusschen vervulden de Mediërs00k traliewerk dwars door de moskee t0t aan

in dien toestand steed:eenebelangrjke r0l, haren ingang (BabelSalam),zoodattusschen
zoodatdeGrieken dikwjlsaan dePerzenden dat beschot en den zuidelt
lken muur eene
naam van Mediërs gaven.Aleœander deGroote ruimte overbljft ter breedte van ongeveer8
veroverdedeze Perzischeprovincieinhetjaar Ned. e1. Het dient,om de heiligste plek der
330 en liet haar besturen door Parmenion. moskee,E1Rodha (de tuin), voor de pelDaarna vielzjten deelaan Python.D00rde grim s af te sluiten. Die plek ligt onder de
veroveringen van Selelgens FiccforwerdMedië zuideljkekolonnadeten noorden van hetbehot, en haar naam is ontleend aan de uiteen gedeelte v!n het Syrische rjk der ,
%eleu- sc.
elos, en Antfoc/ll: III voegde in 220 o0k spraak van M okammed: r'
russchen mjn graf
Atropatene bj zjn gebied.Door den Arsaeide en mgn kanssl ligt een der tuinen van het
M qtlwldates werd Mediè' a'an den Syrischen Paradjs''. De predikstoel nameljk bevindt
koning Demetrins D fer in 152 ontl.ukten be- zich digtbj hetvermeldebeschot.Menzegt,
hoordeyervolgenstot delandenderParthen. datdeProfeetzelfheeftmedegewerktbjhet
M edm a (Medinet en Nebi of Stad des bouwen dezer moskee, doch zj is na dien
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tjd reeds 5-maal vernieuwd.Het thans be- minen(1873,4 dln)'',- szweiKaiserkronen
staande gebouw is in 1483 na Chr.verrezen. (1875)4dln)''
,- Kreuzund Schwert(1875Behalve deze bezit Medina n0g 14 andere 1876,4dln)'',- en pHeldundKaiser(1876,
moskeeën.Niet ver van de stad verheftzich 4 dl
n)''.Daarenboven leverde hj:DieRömerdie van Koebo,hetheiligdom der Mohamme- fahrtderEpigonen (1873)'',- en pDerT0d-

danen, door M ohammed zelven gesticht.Van tesgrusz der Legionen (1874,3 dln)''.
het kerkbolElBakia strekt zuidwaartseene
M edusa,zie Gorgo en Zeekwallen.
lange laan van palmboom en zich uit, verM eekrap.In den worteldermeekrapplant
maard onder den naam van pboom en van (RubiaTinctorum)vindtmen eenchromogeen,
M ohammed'
'. Da inwoners van Medina, ten waaruit door behandeling met zuren en fer-

getat
e van 16000,wjden zich aan landbouw

en handel, doch vinden vooral hun bestaan
in het bezoek der bedevaartgangers.De stad

menten fraaje kleurstoFen ontstaan. In het

algemeen geeft men den naam van chromogeen aan bewerktuigde en kleurloooze ligisgeplaatstonderhetbeheervandenSjerifvan chamen, die doorOntleding of door opnem ing
Mekka. Een Christen ot'Israëliet, die het van zuurstof ot' 0ok door beide aanleiding
waagter binnen tetreden,isdesdoodsschul- geven t0t de vorming van kleurstoffen.Zj
d
iq.NietteminhebbenstoutmoedigeEuropésche behooren t0t de zeer zamengestelde bewerkrelzigers,zooals de Zwitser Burckhardtende tuigde ligchamen.Volgens sommigen is het
Engelschman Burton,verkleed als Mohamme- chromogeen van den meekrapwortel ruberp
daansche pelgrims,haar bezocht.
thrinezuur,een geelkristalljn ligchaam,beM okammed moest in 622 voorzjnevjanden staande tlit k00l-,water-en zuurstof.W aarvan M ekka naarMedina vlugten,en hettjd- schjnljk evenwelishetchromogeendermeestip vandezevlugt(Iledsjra)ishetaanvangs- krapkleurstoFen een stikstofhoudendligchaam.

puntvan detjdrekening derMohammedanen. HetruberythrinezuurkomtindenrjpenworDe geschiedenis der stad is één metdiederge- tel voor, zoodat men heteigenljke chromowjdemoskee.Meermalenwisseldezjvan ge- geen in den onrjpen wortelz0u moeten aanbieders.Zj kwam in de magtderKhalifen, treFen. Ditzuur wordt onder zekere om standaarna in het bezit der Sjerifsvan Mekka, digheden onder den invloed van zuren en
der Stlltans van Constantinopel der W ahâ- fermenten ontleed in alizarine en suiker,en
bieten en der Egyptenaren. In onzen tjd geeft Onder andere omstandigheden aanleiding
is zj onderworpen aan desouvereiniteit van t0tde vorming van purpurine enz.

den Sultan van Turkje.
Alizarine, een rood kristalljn ligchaam,
M eding (Oskar),een staatsman van het vormt alzoo de hoofdkletlrstof in den m eevoormalig koningrjk Hannover,heeft Onder krapwortel, en hierop volgt de purpurine,
den naam van Gregor Slvltxrp?
zl eene reeks desgeljks een rood kristalljn ligchaam. Bj
van romans geleverd,die m et grooten bjval de vorming daarvan ontstaat suiker,en deze

zjn ontvangen.Hj werd qeboren teKönigs- w ordt in somm ige meekrapfàbrieken in alkoberg in 1829,studeerdeinzjnegeboorteglaats, h0l omgezet.
De meekrapwortel wordt sterk gedroogd,
voorts te Heidelberg en te Berljn ln de
regten,was vervolgensin regterljkebetrek- van onzuiverheden en uitwendig bekleedsel
king werkzaam en trad in 1859 in Hanno- ontdaan,lanybewaarden vervol
gensgemalen.
versche staatsdienst.De Koning belastte hem Bj het berelden ontstaan t
'
ermenten uit de
daarin aanwezige eiwitstohbn, en daardoor
w ordt het ruberythrinezuur ûntleed in alizarine, puxpuxine, suikex enz. Aan m eekrap,
behandeld m et zwavelzuur, geeft m en den
naam van garancine. Het zwavelzuur dient
zich Op beveldesKoningsnaal'den Keurvorst grootendeels om hetruberythrinezuur te ontvan H essen, om dezen te bew egen t0t een leden; het volbrengtin m inuten,watde fergezamenljk aannemen der door Pruissen ver- m enten in maanden doen.Yoorts ontleedthet
langde Onzjdigheid, doeh de snelle gang der de verbindingen der kleurstoffen.Reeds bj
gebeurtenissen maakte eene bemiddelende tus- het rjp worden heeft ontleding plaats van
m et de regeling van gewigtige zaken, en

M eding bejverde zich, om de onafhankeljkheid en zelfstalzdigheid van Hannoverzooveel
mogeljk te bevestigen. Niet lang vöör het
uitbarsten van dcn Oorlog van 1866 begafhj

8chenkomst onmogeljk.M eding vergezeldein hetchromoyeen en ruberythrinezuur,en einJunj 1866 den Koning naar het leger en deljk vernletigt het zwavelzuur vele bjkovervolgensnaar W eenen.Na April1867toefde

mende bestanddeelen derm eekrap.Deze laat-

hj meestalteParjs,om aldaardebelangen ste levertduurzamekleurstoffen.De meekrapdes Konings te behartigentdoch nam in 1870 plant w ordt vooral verbouwd in het zuiden
zjn ontslag.Nadathj zich bj hetuitbarsten van Frankrjk,in Siléziu,en in 0nsVadervan den Fransch-Duitschen O0r10g met de land in Zeeland en in de om streken van
Pruissische regéring verzoend had, vestigde Maastricht.

hj zich in Zwitserland,vervolgenste Stutt- De meekrap heeftin den laatsten tjd een
gart en in 1873 te Berljn, terwjl hj zich geduchten cûneurrentgevonden in dekunstbezig hield methetschrjven van een cycltls matige alizarine, boreld van anthraceen.Dit
van romans, w aarin de staatkundige gebeur- is eene vaste koolwaterstof van de steenkotenissen van den Jongsten tjd i1leene dich- lenteer,die eerst bj 3600kookten dnsin het
terljk gewaad zjn voorgesteld.Daartoebe- laatst overkomen bj de destillutie van teer
hooren: rUm Scepter und Kronen (1872,4 wordt verkregen. Door voorzigtige oxydatie
dlnl''1 - rEurop:ische Minen und Gegen- zet men hetanthraeeen om in anthrachinon,
X.

30

MEEKRAP- MEELDAUW .

464

W u rvan men doorbehandelen metonverdund

00k dit kunstmiddel wordt door de hulp der
zwavelzuuranthrachinondisulphozuurvervaar- scheikunde gemakkeljk ontdekt.
digt. D00r dit metbjtende kali te smelten
M eeldauw . Men ontwaartvaak 0p planontstM talizarine.
tendeelen een opmeelgeljkendstof,gewoonM eel is de naam der stof, welke men 1jk meeldauw genoemd.Deze kan van zeer
verkrjgt door het malen van onderscheidene verschillenden oorsprong zjn. Somtjds bezetmeelhoudende planten-organen. Men ver- staat zj ui
t achterrelatene schilfersderver-

krjgt meel van de zaadkorrels van tarwe, vellingen van bladlulzen (Aph'
isen dergeljke
rogge, gerst, boekweit,maïs enza,alsmede geslachten)jdoch doorgaansis zj afkomstig
van de knollen van aardappels en van andere van planten.Gewoonljk zietmeneen spinne-

gewassen. Het hoofdbestanddeel van meelis webachtig weefsel op de oppervlakte van
zetmeel,een bewerktuigd ligchaam ,uitk001-, bladeren uitgespannen en daaronder kleine
water- en ztlurstofzamenyesteld.Belangrjk korreltjes.Deze vormen een gewas, behoozjnvoortsin hetmeeldeelwitstofen,schoon rende t0thet geslachtErysiphe,hetwelk zich
in betrekkeljk veelgeringer hoeveelheid in met dooreen geweven draden vertoont. De
het meelv00rhanden.Zetmeelen eiwitstoFen sporidiën (conidiën)ontstaan opdetoppender
vormen de voedende bestanddeelen van het draden,terwjl00k n0g anderevruchtvormen
'
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meel.Beider verhouding isintusschen bj de (pycniden met stylosporen, en peritheciën)

verschillende meelsoorten zeer verschillend. voorkomen.Hoogst waarschjnljk isdedruiIn rogge- en tarwemeel heeftmen omstreeks '
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keljk teverteren Deeenemeelsoortiàvoorts

beter geschikt voor de broodbereiding dan
de andere wegensden vorm ,waarin de eiwitstolen daarin voorkomen. Meel met veel

kleefstofenplantensljm (2eiwitstoFen)levert

een gemakkeljk rjzend deeg.Ditishet4eval bj tarwemeel,doch bj rogqemeelnlet
zoozeer, weshalve ditlaatste lastlger isvoor

ie spjsvertering

Behalve zetmeel en eiwitstoFen vindtmen

in meel dextrine, suiker, cellulose en onbewerktuigde zouten.In zaamgepersten toestand

kan hetmeel lang goed bljven.Rogge-en

tarwemeel worden wel eens vervalscht met
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e ch men kan, wegens den eigenaardigen
Fig.2.Brisyphe acrh.
vorm der zetmeelkorrels, de vervalsching
dcor uaiddel van den zaicroscoop ontdekken. vensehimmel(oi'
dium Tuckeri)eenesoortvan
O0k bezigt raen Nvelaluin ora van eenigzins Erysiphe.Men vindtbjv.E.fd#lcfylcDesmar.
be4orven maeel goed brood te bakken,doch op de bladeren van pruimenboomen, en E.

rjstmeel, aardappelmeel, boonenmeel enz.,
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TJll0#J Lk. op rozenstruiken en perzikboo- standigheden, maaktmetzemelen en hûutvemen.Wj geven in Qg.1 in 35-v0udigever- zels een spinsel en verpopt zich hierin.Zulke
grooting eene afbeelding van E.zlAàspdl in meelwormen bezigtmen t0tvoedselvoornach@ conidiën,in b,cen d pycniden (bj d ont- tegalen.De k0p der meelwormen is voorzien
last zich een pycnidevan stylosporen),in e van 2 kleine sprieten;voorts hebben zj 12
een perithedum en in J desgeljkseen peri- geledingen, van welke de eerste de grootste
thecium , waaruit een sporangium te voor- isen de lu tstein eenepuntuitloopt.Erzjn
schjn treedt,- en in ;g.2 (van E.gei,
v 6 kleine voorpoûten en een anale pgot.

D6c.4 in a 4 perithedën van verschillende

M eer (Een)iseenenatuurljkewaterkom ,

ontwikkeling en in b een doorgesneden peri- door land opgeven. Veelal wordt een meer
thecium
gevoed door e'ene
' ofmeerrivieren,welke er

Meefdraden (stamina) zjn de organen zich inuitstorten,terwjlhetdesgeljks zieh

der bloem , waarin hetbevruchtend stuifmeel
(pollen)gevormd wordt.Zj nntwikkelen zich
unvankeljk op dergeljke wjze a1s alle
andere bladorganen. Het bladsteelvormig geGeelte noemtmenden ltelmdraad(flamentum)
en hetbladschjfvormig uiteinde den helmknop
(
anthera).Binnen de holte van dezen ontwikkelen zich eigenaardige cellen, die den
nM m van ntwfmeel dragen.De hel
mdraad is
gewoonljk dun en draadvormig,maar 00k
weleens bladachtig verbreid of bloembladachtig ontwikkeld.BjvelesoortenvanAllium

dooreene riviervanzjn overtolligwateront-

last.Men heeft meren,die wegens hunne uitgebreidheid den naam van zeeën dragen,zooa1s de Caspische Zee, de grootste van alle

(84131/4deD geogr.mjl),alsookandere,welke
men alzoo genoemdheeft?bjv.deD004eZee
(
231/ade D geogr.mjl) ln Palaestina. Men
verdeelt de meren inbronmren,verstokenvan
voedende en voorzien van ontlastende rivieren,- riviermeren, van beide voorzien, -

en steppenmeren,die gedeelteljk eene voe-

dende,m aar geene ontlastende rivier,gedeelvindt m en m eeldraden, wier helmdraden om teljk geene van beide bezitten.Men splitst
4en anderen in eene driedubbele punt uit- de meren voortsnaar den aard van hetwater

lnopen.Debokjesderhelmknoppen zjn door in zolf- en zodwatermeren.Voorts heeftmen
keW bindsel (connedivum),een vexlengselvan berg- en dalmeren, kratermeren, Alpenmeren
4en helm draad, vereenigd. Het helm bindsel
kan met den t0p Van den helmdraad 00k
400r eene geleding verbonden zjn,en de
helmknop is dan bewegeljk. De helmknop
is een vliezig zakje, dat het bevruchtend
stuifmeel bevat, en bestaat qewoonl
jk uit2
;00r het helmbindsel geschelden helften.Er

kan echter 00k éên h0k aanwezig zjn,terwjlmen erBomtjds4 aantreft.Zjn deantherenhokjes rjp, dan openen zt
j zich op verRhillende wjzen,nameljk door eene over-

enz. Het grootste Alpenm eer is hetBaikalmeer;- men ontmoet onderseheidene bergmeren in het Schwarzwald,en de kraterme-

ren hebben bjeeneaanmerkeljkediepteeene
cirkelvormige gedaante. O0k de hoogvlakten
hebben merenjbjvoorbeeld hetZoutmeerin

Utah,hetTiticacameer in Bolivia,hetNyanzameerin hetzuiden vanAfrikaenz.Demeren

der lagevlaktezjngewoonljk ondiepen van

vele eilanden voorzien;daartoe behooren.behalve de reeds genoemde Caspische Zee,het
lanqscheofdooreenedwarschespleetofdoor Meer van Aral,hetTsadmeer in Soedan,en
roote meren in Canada.De Caspische en
qorlën en kleppen.Hetaantal,debetrekke- ddee gDoode
Zee liggen veellager dan de algeljke lengte en de onderlinge zamengroejing
dermeeldraden dienden mede t0tgrondslagen meene waterspiegelder zee.Daarentegenvindt
voor hetsexuéle stelselvan Linnaeus.
m en in Tibet een m eer ter hoogte van om M eelw orm (Tenebrio molitor,fig.1) of streeks 5000 Ned. el. Sommige meren zt
jn
medtor is de naam van eene pikzwarte,wei- slechts tjdeljk van water voorzien, zooals
het Czirknitzer meer. Tot de fraaiste meren
in Europa behooren de Noord-ltaliaansche,
<
de Zwitsersche en Schotsche. In 0ns Vader1

>

*0

land is,behalvevele anderenogin denJongsten tjd,de Hàarlemmermeer, eene uitgestrektheid van 18000 Ned.bunders,door in-

djking en droogmaling in vruchtbaar land
herschapen, en er worden plannen gemM kt,
nig glanzende, aan de beenen xood-bruine, om desgeljks sommmige meren in Friesland.
De meeltor.

slanke kever ter lengte van 1,5 Ned.duim , aan den landbûuw dienstbaar te maken.
met korte parelmoerachtige,onderden uitpuiM eerkat, zie Aap.

lenden zjrand van hethoofd ingeplantesprie- M eerman (J0han), heer ran T'
Qrez
l en
ten.Hj heefteen vierhoekig borststuk,zjne Dalem,een verdiensteljk Nederlandsch letterdekschilden zjn gestreept, doch de strepen kundige en een zoûn van Gerard .r derzzzlzl
oniuideljk gestippeld, en de 4 vôörtarsen (schrh'verdersoriginesTypographicae''),werd

hebben 5, de twee achtertarsen 4 leden. geboren te 'sGravenhage den lsten November
De larve of eigenljke meelworm is aan 1753,studeerde en promoveerde te Leiden in
alle meelverkoopers en bakkers bekend.Zj de regten, deed daarnp,eene reis doorEngeis 2,5 Ned. duim lang, leeft in meel, ze- land,Schotland,Ierland,Frankrjk,Zwitsermelen en brood, knaagt een gang door de land en Italië, en zag zich in 1794 door
hardste korsten en zelt
'
s door hout,verontrei- Leiden afgevaardigd naar de Staten-Generaal.
nigt dûor hare zwarte uitwerpselen die zelf- Afkeerigvandeomwentelingvan 1795,onttrok
3:*
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hj zich aanalleopenbareaangelegenhedenen bestaat uit 60,870/0kiezelzuur,27,800/0talkvolbragt een togt docr het oosten en noord- ofbi
tteraarde,11,Q7O/owateren 0,090/0dzeroosten van Europa.In 1800 werd hj door oxyde enaluinaarde.HetkomtvoorinMoraviët
M nkoop eigenaaj van een handschrift van deKxim ,Spanje,GriekenlandenKlein-Azië.
Hwyo de Groot, bevattende het3de boek van Bj hetuitgraven is het z00 week,dathet
diens:svergeljkingderGemeenebesten''.het- met m essen gesneden kan worden.M en verwelk hj in 1801 met eene vertaling in het vaardigtdaarvanvooralpjpekoppen.Alsdeze
licht deed verschjnen.Koning Lodewj;k be- tweemaal in vet en eenmaalin was gekookt
noemde hem totkamerheer,belasttehem met worden,rookenzj door,nameljk deonderste

gewigtige zendingen en verhiefhem t0tdirec- helft wordt dan door den tabaksdamp bruin
teur-generaalvan kunsten en wetenschappen. en de bovenste wit. Kookt men den k0p in

Nadeinljving van Nederland inhetKeizerrjk werd Meerman senator en vestigdezich
te Parjs,doeh bevond zich bj de omwenteling van 1813 weder in zjn Vaderland,en
overleed in den Haagden19denAugustus1815.
Van zjnegeschriftenvermeldenwj:pGeschiedenis van graafW illem van HollandjRoomsch
Kpning (1783- 1797, 5 dln)''
) - rBerigten
omtrentdePruissische,Oostenrjksche en Siciliaansche monarchieën(1793- 1794,4d1n)''
,

olie (oliekop),dan wordthj doorhetrooken
overal bruin en geelgemarmerd.

M eerten (Anna Barbara van),geboren

Seltilperoort,aansehouwde het levenslichtden

3den Januarj 1778 aan de Geestbrug onder
Yoorburg,tradinhethuweljk metranM eerJd.,predikant te Gouda,legdenazjn over.
ljden (1830)zicht0eop hetonderwijs,zoodat
hat
'e kostschool te Gouda een grooten roem
ver&vierf1 en overleed aldaar den 14den Fe-

gten omtrent hetnoorden en noord- bruarj 1853.Vooral00kheeftzj zichbekend
pBeri
oosten van Europa (1804-1806)6 dl
n)'',- gemaakt a1s eene verdiensteljke schrjfster,
en sKlopstock's Messias, in hexâmeters met en van de lange reeks harerw erken verm el-

-

eene narede van den vertaler (1803-1815,
4 d1n)''
.Zjnekostbareboekerj,nazjndood
onderden hameigebragtjisgedeelteljk aangekccht door den geleerden W estreenen van
7''
lellldf,die zjnebibliotheek enz.aan den
StMtheeftvermaakt,waarna zj onderden
nMm van Muséum Meermanno-W estreenianum
te 'sGravenhage in een huisop dePrinsegracht
werd geplaatst.
M eeroet ofM /at is de naam eener stad
in de eVen:00 genoemde provincie (471 D

geogr.mj1met 41/: millioen inwoners)Van

het Britsch-lndisch presidentschap Agra.Zj
ligtaaneena<m derKalinaddi,ten noordoosten
van Delhi,in eene van de gezondste streken
der Indische vlakte en is omgeven door een
vervallen m uur. M en ziet er de puinhoopen
van m oskeeën en pagoden als getuigen van

den wj: svader Oscar (1824)'',- pReis
door het koningrjk der Nederlanden en het
groot.hertogdom Luxemburg,voorjongeliegen
(1826,4 d1nq Qde druk 18275 2 dlnl'''DEmilia vanRozenboom (1828)',- rluectuur
voor vrouwen en meisjes (1830,4 d1n)''
,XDe twee wegen deslevens(1833)''
,- pPénélopej maandwerk aan het vrouweljk geslaeht toegewjd (1833-1835,8 dln)''
,- en
?Nuttige en aangenamç mengelingen voorde
Jeugd (2dedruk,1827)''.
M eerval (Silurus) is de naam van een
visschengeslachtvandeordederW eekvinnigen
(Malacopterigii)en van deafdeeling derBuikvinnigen (Abdominales).Hetonderscheidtzich
door een breedenjplatten,ongeschubden kop,
door draadvormige baardvezels aan den bek,
door 4 t0t 14 stralen in hetkieuwenvlies,en

voormaligen glans.Than: telt zj ongeveer door een doornachtig voorste beentle der
30000 inwoners, en een uur gaans vandaar borstvin of00k dooreen doornachtigeneersten
hebben de Engelschen een belangrjk militair straal der rugvin,alsmede door eene sterke,
hartvormige zwem blaas. D e gewone EuropéBtation.
4
M eersch (DésiréJozefvan der),een ver- sche m eerval, ook wels (Silurus glanis L.
lsen
diensteljk Vlaamsch letterkundige, geboren genaamd,heefteene rugvin zûndersteke
gr
oot
st
e
te Oudenaarde den 15den September 1789 en 6 baardvezels.Hj is na den steurde
aldaar overleden den 17denOctober 1863,was ri
viervischen wordtin deajnzienljksteriviegeneesheer in zjne geboorteplaats en S0Cre- ren van Europa en Azië gevangen. In de
Kris der Académie van teeken-enbouwkunde. Donau zjn er van 150 Ned.pond.In 0ns
rland vond men te voren di'en visch in
Onder anderen l
everde hi
J-:rVerslag wegens Vade
et Haarlemmer Meer.Hj heefteen bollen,
een rymboek van Martjn van Thorout mt de h
XIII eeuw (1839)5',- pDe slag van Crécy groenachtig zwarten rug en een licht-groenen
buik, en het geheele ligchaam is met onre(1342) fragment van een grooter rymwerk ge
lmatige zwartevleklesbezaaid.Devinnen
(1844)5'1- 'tBoecvan Catoneenz.(1853)'',en rverhael van den opstand der gemeente zjn geelachtig metblaauwachtige randen,en

Audenaerde tegen hare wettige overheid,ten

de borstvinnen hebben een langen.sterk ge-

tanden doorn? terwjl de staartvin rond is.
M eerschuim isdenaam van eeneweeke, Zjn vleesch ls wit,vet en zoetvan smaak

Jare 1539,enz.(1860)''
.

ligte, aardachtige delfbtof,die veelovereen- en wordt gezouten en gedroogd verzonden.
komst heeft met speksteen. Het is ondoor- O0k het vetwordtgedroogd en gebruikt,en
zigtig en zonder glans,m aar kan m et staal van de zwemblaas maakt men vischljm.

Mees (Parus)isde naam vaneenkleinen,
eenigzinsgepoljstworden.Hetzuiqtbegeerig wakker
en zangvogelm eteen korten,sterken,
vccht op en kleeftalzoo aan dellppen.Zjn
Oorteljk gewigt is 1,27 t0t 1,60,- hetis scherpen snavel, op dien der vinken geljWit, lichtgeel of roodachtig van kleur en kend (;g. 1), met zachte, schier donzige
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Rotterdam. Van zjne geschriften vermelden
wj: pDe opstand der Gentenaren tegen Kxrel V''tbekroond doorde Koninkljke Mutsehappj van W etenschappen te Brussel,XVerhandeling over Lambertus Hortensiusvan
bort als geschiedschrjver (1836)'' bevan Europa heeft men een dozjn soorten. Montf
Het zjn gezellige, maar tevens strjdlustige kroond doorhetUtrechtsch Genootschap,vederen, korte pooten, doorgu ns met een
langen staarten kortevleugels,en metgeheel
verdeelde teenen,voorzien vanscherpe,kromm e klaauw en. H et geslacht der meezen is
zeer groot, reeds in de gematigde gewesten

eenuitstekenden rllistorischenatlasvanNederland'' en een aantalopstellen in verschillende

tjdschriften.
M eetbrief (De) is één van depapieren,
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die volgens de wetgeving derbeschaafdehan-

deldrjvende natiën - 0ok bj ons, zieart.
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Fig.1.Kop van de blaauwmees.

357 W etb.van Kooph.- aan boord moeten
gevonden Yiorden van elk koopvaardjschip.
Het papier 'iordtafgegeven door scheepsme-

ters en dientt0t het bewjs,dat hetschip

vogelsjdie andere vogels,zelfsgrootere,met gemeten is.De scheepsmeters zjn doorden
vermetelheid aanvallen en den schedel ver- Staataangestelde, beëedigde ambtenaren.De
brjzelen,terwjl zj voor 'toverige van in- meetbrief bevat eene naauwkeurige opgaaf
seden levell en ook plantenzaden niet ver- van:de bouwsoortvan hetschip,van zjne

smaden.Zj vliegen snel,broeden tweemaal
in hetJaar en bewjzen door hetverdelgen
van rupsennesten belangrjke diensten.S0mmige soorten bljven gedurende het geheele
jaarin dezelfdelandstreek.
Van de soorten, die bj 0ns voorkomen,
noemen wj de koolmees(Parusmajor,flg.2),

lengte,bl'eedteen diepte, van zjn inhoud,
draagkracht,- tlitgedruktin tonnenmaatbj*
0ns --, benevens van den naam ,de klasse
en het numm er van het schip.Een merktee-

ken door inbrandinq van letter en nummer
0q eeneuitwendigzlgtbareplaats,meestalde
lulken,wordtna deogmetingdoordenmeter
t0t staving van hetfeltzjnerwerkzaamheid

achtergelaten.Naardengemeteninhoudvanhet
schip worden veelal de kosten en lasten berekend, die speciaalop de zeevarenden drukken, zooals haven-, tonnen-,vtlur-,baken-,
quarantainegelden, enz. De gemeten inhoud
van de zoogenaamde pbinnenvaarders ofbinnenschepen'' dient t0t grondslag voor de hef;ng van het patentregt. De scheepsmeting

f

/

,&
.e,
e
/#
,

e'#*
'g-.?'
!
'.
> +#x
>
.

I#

.<.,..r1

I

behoort naauwkeurig te zjn, doch is het
veelalniet.Men zoekt nog naar de w arew etenschappeljke methode, die altjd zuivere

#

CTJ''

resultaten kan geven. Men spreekt van eene
voorloopige''meting,die plaatsheeft,a1shet
schip geladen ligt,en van eene rdefnitieve'',

Fig.S.De koolmees.
@

wanneer zj op het ongeladen schip wordt

die van boven groen en van onder %eelacht
ig bewerkstelligd. M en heeft voorgesteld, tot

F
roenis,een zwartenkopheeften zlchveelal verkrjging van de meest zuivereresultaten,
ln boom gaarden ophoudt, - de pimpey ees om het schip eens onbeladen en daarna ge(P.caeruleus)metblaauwevleugelsenstaart, laden in een afzonderljkdaartoeingerigtbaseen groenen rug en een gelen buik, - de sin te doen loopen,en dan de draagkrachten
zwarte zz
ldd.
s (P.ater),met zwarten kop en het laadverm ogen af te leiden en te berekehals en witten nek en wangen,- dekwij'
- nen uitde m assaw ater,die hetbeladen schip
vee.
v (P. cristatus), met zwarte, witgerande meer verqlaatst, dan het onbeladene. De
kuifvederen, - de staartmees (P. caudatus) scheepsmetlng voor zeeschepen isbj onstemet een zeer langen staart en een dikken genwoordig geregeld bj Koninkljk Besluit
rondenkop?- en debaardmees(P.biarmicus) van 21 Augustus 1875, staatsblad N0. 146,
of het baardmannetle,diein rietvelden leeft in verband met de wet van 14 Juli 1855

en evenals de voorgaande soorteen zeer kun- staatsblad N0.105.Demeetbriefmoetworden
stig nestvervaardigt.
overgelegd bj destukken terverkrjging van
.
M ees (Gregorius)Adriannszoon,een ver- een
MZe
ebke
riehtt4
ieal(daar
eet
lng
diensteljk Nederlandsch ldterkundige, geEen) heeft schakels van
boren teRotterdam den zden Februarj 1802, dik jzerdraad,verbonden door ringen, die
studeerde in de regten,bekleedde eerstreg- van middelpunt tot middelpunt 1/: Ned.el
terltike betrekkingen in zjne geboortestad, van elkander verwj/erd zjn.Hj wordtbewerd in 1839 hoogleeraar in de Nederland. handeld door 2 personent die van jzeren
sche taal en letterkunde aan hetathenaeum pinnen voorzien zjn,om hem telkens goed
te Deventer? en aanvaardde in 1847 de be te spannen.Zulk eeneketenheeftgewoonljk
trekking van regter, in 1865 die van vice- eene lengte van 20 Ned.e1.
president in de arrondissementsregtbank te
M eetkunde (De)ofgeometrieiBeendeel
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der wiskunde.Zj bepaaltzichbj de kennis
der eigenschappen van eenige weinsge ligchamen,en doetonszien,op welkewjzeeene
lengte-,vlakte-,ofligchameljkeuitgebreidheid
afhankeljk is van hare grenzen,terwjlzj

tusschenschotzjn.Devleugelszjn lang,doch
de staart is kort.De voetwortel is van voren
metschilden bedekt,en de 3 voorteenen zjn
dôor een zwemvlies vereenigd, terwjl de
achterteen vrj stan,
t. De meeuw vliegt uitregels aangeeft, waardoor men eene uitge- muntend, zwemt goed,maarduiktniet.Zj

breidheid meten, dat is md eene a1s maat leeft van visschen, weekdieren en inseden
aangenomene uitgebreidheid van dezelfdesoort en nestelt op den grond.
Men verdeelt deze vogels in ze- ecwen en
vergeljken kan.Destof,waaruithetligchaam
bestaat,komtdaarbjnietin aanmerking.De zoetwalrmeeuwen.T0t de eersten behooren pp
meetkunde is eene onmisbare hulpwetenschap onzekusten:debnrgemeester(Larusglaucus),
en tevens de grondslag voor alle wiskundige grooter dan een kalkoen, maar lager op de
kennis.
pooten;hj iswiten heeftblaauwachtiggrjze
De lagere meetkunde bepaalt zich t0t de vederen op d:n rug en de vleugels,en zjn

ljnen,vlakken en ligchamen.T0t deljnen snavel is okergeel, - de mantelmeenw (L.
behooren de regte ljn en de drkel,- t0t marinus, ;g. 1), wat kleiner dan de voorgaande soort, m et leizw arte vederen op rug
en vleugels en in de duinen broedend. , - en

%

de gilvermeeww (L.argentatus),wederom iets
kleiner, met blaauwachtig grjze vederen op
den rug en op een gedeelte der vleugels.

De zoetwatermeetlwen zjn kleineren hebdonker grjs gekleurden kop.De meestbekende soort van deze is de kokme-w (L.
ridibundus,;g.2),deze,ietskleinerdaneen
ben in hetzomergewaad een donker bruin of
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kraai, vertoeft in 0ns land van April t0t
Augustus en nesteltin het riet ofin de dui-

Fig.1.Kop van de lachmeeuw.

nen. Zi
j

heeft een vleeschkleurigen bek en

de vlakken de eigenschappen dervlakkefgll- roode pooten. De k0p, des zomers donker
ren, door de snjdingen der ljnen voortge- bruin,is in den winter grjsachtig wit.
bragt, - en t0t de ligchamen die, welke
M eezen ,zie M ees (Parus).
ontstaan doordesnjding vanplattevlakken, M egam endoeng (W olkenbad),gewoonde cylinder, de kegel en de b0l. De ljk Macmedon,is denM m van een berg op
hoogere -::JFJ.AIA , ook we1 analytisehe ge- Java, op de grenzen der assistent-residentie
naamd,beschouwtvoorts n0g andere kromme Buitenzorg en der Preanger-regentschappen

ljnen,zooals dekegelsneden en in hetalge- gelegen.De groote postweg loopt over zjn

top, die zich
1500 Ned.elbo-

naeen zulke,die
van boven reeds
gepoem de onder-

alsm ede de gebogene vlakken.
M et de m eetkunde gaat de
stelkunde hand
aan hand, doch
deeigenschappen
der iguren worden zonder hare
hulp vastgesteld.
In de hoogere
meetkundewordt
veelgebruik gem u kt van de
stelkunde,zoodat
de beoefening

van dezedaarbj

ven den zeespiegel verheft en
59 palenvan Ba-

N

scheiden zjn,
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tavia verwjderd

is. De berg is
met bosch en
heestergewasbegroeid en draagt
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Fig.2,De zwartvleugelige haringmeeuw.

bevindt zich een
warong of gaarkeuken,waarde
reizigcrzich van
verversckingen
kan voorzien.

onmisbaar is.
M egank (E.
Zelfs behoort t0t eene vol
ledige kennis der M.),een verdiensteljk Vlaamsch letterkunhoogere meetkunde die der dlFer6ntiaal- en dige,geboren te Nederbrakelin Oost-vlaanintegrM lrekening.
deren den 16den December 1837 verkreeg
M eeuw (De) behoolt t0t de orde der in 1862 hetdiploma van adspirant geagreëerd

Zwemvogels (Natatores) en t0tde familie der professor voor het middelbaar onderwjs en
langvleugeligen(Longipennes).Haargrootebek werd vervolgenB bestuurder eener gemeenteis zjdelings zamengedrukt en van voren school9 eerat te Oetingen en daarna te Ashu kvormig, en hare onderkaak schuinsch, senede. Hj plu tste opstellen in Jaarboekterwjlde neusgaten spleetvormig en zonder Jes, leverde onder den pseudoniem Denyn
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eenige tooneelstukles,en schreef:rEenevondeling, verhaal uit onzen tjd (1869)'', 1)Mjn buurman de kuiper (1872)'',- polaf,
verhaaluitden voortjd (1872)''
,- mllerman
Coutereels (bekroond,1873):',- pllethuisgezin van den bakker(bekroond,1873):',XVertellingen van Grootmoeder (1874)'',Adolf en Ixma (1814)''
en nDejonge
vader(1874)''.

negen. Reeds op l4jarigen leeftjd gaf hj

bljken van grootegeestkrachtdooreenoproer

te Kavala doorkrachtigemaatregelen tedem-

pen.Nu werd hj bj hetlegergeplaatst,dee;
een rjk huweljk en dreefeenigen tjdhandel
in tabak.De Fransche expeditienaarEgypte
maaktedaaraan een einde,dewjlhjin1800
aan het hoofd der troepen zjner geboorteplaatsderwaartswerdgezonden.W egenszjne
M egaris,een klein landschap vanMidden- dapperheid,in hetgevechtbjRahmaniehbeGriekenland,in hetnoorden dooreen gedeelte toond,verkreeghj eenhoogerenrangenraB
der bergketen van den Cithaeron van Boeötië, weldra kommandant van hetkorpsAlbane
'zen
in het oosten door de zuideljke uitloopers in Egypte.In de worsteling,die na hetvervan dat gebergte van Attica gescheiden,in drjven der Frzmsehen tusschen deMameloehet westen door de wateren der Golf van ken en Ttuken gntstond,behaaldehjnieuwe
Corinthe en in hetzuiden door die der Golf lauweren,dol!h daarbj werd de vreeseljke
van Saron bespoeld, en in het zuidw esten vjandschap geborentussehenhem enKhosremdoor de landengte van Corinthe metden Pe- pc:J'
l,de toenmalige beheerscher van Egypte,
loponuestls verbonden, verloor reeds vroeg dien hj hielp verwt
jderen van het yezag.
eengedeeltevan zjngrondgebie;aandestad D00r zjne schranderheidy qematigdheld en
Corinthe.Het landschap draagt een gebergte, regtvaardigheid maaktehj zlch bj de Egypdat, van het westen naax hetOosten vogrt- tenaren z00 bemind, dat ztj hem in 1804
schrjdend.door de Ouden Geraneia werd ge- t0t pasja deden uitroeqen.Intusschen aannoemd (thansMakryplagien Palaeovoano)en vaardde M ekemed geenszlns dezen titel,maar
naax de zjdederGolfvan Saron eenesteile kende dien t0e aan den pasbenoemden pasja
helling heeft. Behalve de hoofdstad Megara, Kl
toersjid. Toen echter de afpersingen van
in eene vruchtbare vlakte gelegen, w eleer dezen algemeen sûisnoegen Nvekten, k'iama
eenesterkevesting mettalrjketemyels,doeh M eltemed openljk daartegen Op en bragt
thanseen armoedigstadjemet3000lnwoners, het, gesteund door den Franschen cûnsul
vond men er dehavensteden Pagae en Aego- Drovdti, zoo ver,dat hj in 1806 doorde
.

stbenae aan de noordwestkusten hetvlek Tri- Porte in de betrekkinj van pas
ja vanEgypte
podiseus in het binnenland.Men had er aan- bevestigd en t0t pasla van 3 paardestaarten

vankeljk eene Ionische bevolking,doch deze benoemd werd. Niet weinig had hj nu te
Averd door Dorische landverhuizers verdron- strjden tegen deMameloeken,diehunneaangen.Bj deAthenersstonden de Megarensers spraken op de heerschappj deden gelden en
wegens hunne ruwheid en sluwheid in een geholpen werden doorEngeland.Dezelaatsten
slechten reuk; m en vond er echter iinke hadden zich in 1807 meester gemaakt van
zeelieden en landbouw ers. In hettegenw oor- Alexandrië,doeh M ehemed deed hlzn m eerma-

dig koningrjk Griekenland vormt Megaris 1en denederlaag ljden,noodzaaktehen,zich

eene eparchie der nomarez
hie Attica-Boeötië, weder in te schepen en bragtden eenen bey
metMegara als hoofdplaats.
der Mameloeken na den anderen t0tonderDe naoolmlz
l Mega'
ra isdie,welkedewjs- werping. Naauweljks hat
l hj dezen Vpa
**n(j
geer E'
uelide.g,te Megara geboren,omstreeks getemd,toen onderzjneeigenemanschappen,

s (Koerdischerui400 jaar vösr Chr.aldaarstichtte.T0thare de Albanézen en deDehli'
vermaardste aanhangers behoûrden Ewbwlides, ters) een opstand uitbarstte,dien hj echter

llïtltdor'
?:.s Kronos, Philo, en Stilpo de * e#J- door geld w ist te dempen.Geldgebrek w aB
hiervan het gevolg, en nu zocht M ekemed
M egatherium is de naam van een uit- zjneflnanciën opeenbeteren voettebrengen.

.

Pen8ep.

gestorven ofvöörwereldljkdierengeslacht.Het Hiertoeontzette hj veleeigenaarsvan hunne
best bewaarde geraamte van zulk een voom

bezittingen en stelde de goederen van alle

werp vond men in 1789 in het sljk der vrom e stichtingen tex beschikking van den
Pam pa's van Buënos-Ayres.Hetbevindtzich Staat.Toen de M am eloeken wederom oproer
in het muséum te Madrid en heeft bj eene begonnen temaken,noodigde hjhen toteen
lengte van ruim 4 eene hoogte van nagenoeg luisterrjk feest te Caïro en deed hen bj het
2% Ned. e1.Het vormt met eenigeandere weggaan in een naauwen gang doorzjneAlgeslachten eene familie van reusachtige die- baneze
' n doodschieten of gevangen nem en en
ren,welke veelovereenkomsthebben metde terstond onthoofden. Omstreeks 470 Mame-

loeken,en wéldeaanzienljksten onderhen,
Lujaards.
M ehem ed-A li,onderkoning van Egypte, kwamen daarbj om het leven,- een dt
lindtal werd daarenboven vermoord,en de
geboren in 1769 te Kavala,eenekleine stad ze
o
v
e
r
i
g
e
n
t
r
o
k
ke
n
na
a
r
Op
pe
r
Egy
p
t
e
j
wa
ar
ln Macedoniëtverloorreedsvroeg zjn vader
en werd aldaar opgenomen in het huis Van zj in 1812 verdreven werden.Nu namen zj
den Turkschen bevelhebber.Hj ontving er de wjk naarNubië,maar hier werden zj
eene zeer gebrekkige opvoeding, daar hj d00: eene expeditie, in 1820 door M eltemed
eerst later,als pasja,leerde lezen en schrj- derwaarts gezonden,geheelen alvernietigd.
ven.Hj knoopt: er eenevriendschappeljke Hierop greep Mekemed met sterke hand de
betrekking aan meteen Fransch koopman en

teugels van het bewind,en Egypte verkreeg

bleet'0ok later den Franschen bjzonderge- eindeljk rustOndereen geregeld bestuur.De
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toenemendemagtvandenPaslawekteechter
4en argwaan derPorte,en dezebelasttehem ,
om hem hierdoor tq verzwakken, met het
bestrjden der Wahn
abieten in Arabië.Eene
eerste poging onder T/-.
#p:z3éJ.
pW,tweede
zoon van Mehemed (1811),'
mlslul
tte,maar
des te voorspoedigerwasde onderneming vap
Ibrahimpaqia,de oudstezoon van Mekemed,
daardeze in 1816- 1818 de magtderW ahâbieten vernietigde.Alz00breiddeM ehemedzjn
gezag uitover een grootgedeeltevanArabië,
terwjl hj voorts Nubië veroverde en zich
meestermaakte van Kordofan.Hierdoorkwam
hj in degelegenheid Om een winstgevenden
handel te drjven metzwarte slaven.Door

hj weinig achtgafop hare voorschriften en

bevelen.Sultan M ahmoed verklaarde hem ten
laatste in 1839 den oorlog, welke eindigde
met den voor de Porte zoo rampspoedigen
slag van Nisib.Hetverraadvan denKapoedan-

'J.
!/J,die metdeTurkschevlootdezjdevan
M ekemed koos,scheen dezegepraalvan dezen
te voltoojen. Hj eischte thans de erfheerschappj overEgypteen hiervanafhankeljke
landen,over Syrië met Adana en overCreta,
alsmede de verwjdering van !jn doodvjand
Khosrewpasja, door Makmoed'sopvolgert0t
groot-vizier benoemd.W é1poogde Frankrjk
als bondgenoot van den Pasja eene verzoening te bewerken,doch reedswashetverdrag
den 00rl0g waren echter de Albanésche huur- van 15Julj 1840 tusschen Oostenrjk,Pruisbenden grootendeels Feggesmolten, zoodat sen, Engeland en Rusland gesloten met het
M ehemed nu op Europe
'sche wjzeeen leger doel om de Porte tegen haren vazal te bevormde van Egyptischefella's.O0kverbeterde schermen. Daarop volgden de gebeurtenissen
hj de v100t en bouwde vestingen,scheeps- van het Jaar 1840 in Syrië.Toen Mehemed
timmerwerven en arsenalen.Om daarvoor de zich in Alexandrië door eene blokkade van
vereischtegelden te bekomen,bevorderde hj deEngelsch-oostenrjkschevlootbedreigdzag,
4en landbouw. Hj gedroeg zich daarbj a1s sloot hj den 27stenNovember1840 een vereenhervormervan zjn rjk,dochhjvermeer- drag metden Engelschen vlootvoogd Napier,
derde de welvaartzjneronderdanenmetgeen waarbj hj zich verbond,Syrië te ontrulmen
ander doel, dan om hlln hetverworven ver- en de Turksche vlootterug te geven,indien
mogen weder afte persen.Daarenboven was men hem het bezitvan Egypte waarborgde.

hj
steedsomrinqddoorFranscheavonturiersj Nu volgde den 12der Jantlarp''1841.een hattidie hem de dolzlnnigste plannen voorstelden.

Serif van den Sultan, waardoor M ehemed-

temed-Ali 2!i, a1s vazal der Porte,met het erfeljk
I)e eerste onderneming van M el
metzjne land-en zeem agtw aseen togtnaar stadhouderschapinEgygtewerdbeleend.Daar
Griekenland,op lastvan sultan M ahmoed.De datstaatsstuk Onderscheldene beperkingen benederlaag der Eqptische vlootb!jNavarino vatte, kwam onder bemiddeling der vier

dwong hem t0t nleuweinspanning enafperBing,daar hj voornemens waszlch meester
te maken van Syrië.Reedslanghadhj op
dit bolwerk van Egypte het00g gevestiyd,
en hj verlanpde nuvoorzjn zoon Ibral
t'
tm-

Mogendheden deirman van 1Junj 1841t0t
stand,waarbj Mehemed in heterfeljk bezit
Van Egypteen Nubiëbevesti
gd werd,terwjl

van sultan M ahmoed 11 werd devredeslechts
besehouwd als een wapenetilstand.M ehemed
moest nu al zjne krachten inspannen Om
Syrië t0t kalmte te brengen en een opstand
te dempen indestedenderHedsla'sinArabië.

stadhouderschap beleende. Laatstgenoemde
ovel'leed reeds den 9den November 1848 en

men hem de verpligtingen oplegde,om aan

dePorteeeneJaarljkscheschattingtebetalen,
zich aan de algemeene wetten van hetTurkditgeweigerd werd,veroverde hj in 1831en sche Rtjk te onderwerpen,zondervergunning
183Q het geheele land door gew eld van wa- van den Sultan ztjn legerniettevergrooten
penen.Na dezegepraalbj Konieh in Klein- en alle benoemingen van hoofdoëcieren aan
Azië (20 December 1832) had hj een einde de bekrachtiging der Porte te onderw erpen.
kunnen maken aan deheerschappjvan den M ekemed had alzooheterfbezitvan zjn geStlltan, z00 de landing der Russen in den bied verworven,en verklaarde,dathjvoortBosporushetvoorwaartsrukkenzjnertroepen aan zjne dagen z0u wjden aan de bevordeniet verhinderd had.Nu kwam den 4den Mei ring derbinnenlandsche Tvelvaart. Intusschen
1833 deVredevanKonieh t0tstand,waarbj waren zjne geestvermogens door tegenspoed
ht9 behalve zjn vroegerqebied hetstadhou- gekrenkt,zoodathj welniggeschiktheidmeer
derschap Van geheel Syrlë en het district bezatvoor het bestuur.In 1844vattehj,door
van Adanavoorzjn zoon Ibrahim verkreeg, w anhoop aangespoord, plotseljk hetbesluit
terwjlhj reeds tevoren,bj zjn togtnaar op,zjnbewindnederteleggenennaarMekka
Griekenland,hetpasjaliek Creta verwprven te reizen,'tgeenevenwelzjnebloedverwanhad.Hiermede was h: echterniettevreden; ten poogden te verhinderen.Die toestand gaf
hj wilde, dat aldie waardigheden erfeljk aanleiding,dat dePortein Julj 1848 M eltezpudenbljven in zjn Huis.O0k vandezjde ve#'
.
: oudsten zoon, Ibrahém-pasja,methet

PJ#
JW hetpasgaliek van Damascus.Toen hem

werd opgevolgddoorAbbaspas
ja,een klein-

zoon van M ehemed. Deze laatste stierfin een
staatvan krankzinnigheid den zden Augustus
Toen hj voortszjneheerschappj uitbreidde 1849.
0Ver de Arabische provincie Yemen,wekte
Mehem ed-Rusjdi-pasja-sjirwanihj den nativer der Engelschen.O0k andere Zade, een uitstekend Turksch staatsman,
om standigheden maakten den staatvan zakcn geboren omstreeks het Jaar 1824 te Slirwan
zeeringewikkeld.M ehemed betaalde bjv.zjn in Trans-caucasië,verhuisdew egensden oor-

Jaarljkschen cjns van 16millioen Turksche l0g met Rusland in 1828 of 1829 metzjne
piagter:aan dePortezeerongeregeld,terwjl ouders naar Amassia in Klein-Azië en be-
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zocht vervolgens eene school te Constantino- (Khedive)van Egyptebelangrjkevoorregten,
pel,waarhj zich dooraanleg en jveronder- en devjanden van Mehemed wendden vruchscheidde.Hj legde zich inzonderheid t0eOp teloos pogingen aan om daarin eene oorzaak
de Oostersche talen en wetgeleerdheid,werd te vinden ter zjner beschuldiging.Een veronder de ulema's opgenom en en klom eerlang grjp tegen de étiqut
ltte,doorden Franschen
op t0t den rang van moefti.Zjne beltwaam- gezant, markies de JQ#IJ,naar men zeide,
heid@ wekte de opmerkzaamheid van Foead- onder goedkeuring van M eltemed begaan,
PGTG en toen deze in 1860,tergelegenheid werd weldra de oorzaak, dat het groote
van ùetbl
oedbad, te Damascus aangerigt, staatszegel uit zjne handen in dievan IIknderwaarts trok,om de schuldigen op te spo- s
is-2,
:t)l'J-.pc.p'l overging (1874).De verwj.:
ren en te straflbn, nam hj Meltemed-Rnqlm derde groot-vizier was tevens geheel en al
alsregtsgeleerde mede.De hoofdschuldige was in ongenade gevallen. Eenige maanden bleef

Aeltmedpaqia, bevelhebber van hetSyrische hj ambteloos, en daarna schonk men hem
legerkorps, en nadat JYeltemed-Rl
lsjdi t0t den geringen post van gouverneur-generaal
mbefti te Damascus was aangesteld, werd van Aleppo,terwjlhj zich vervolgens behet doodvonnis over dien man uitgesproken. noemd zag t0t stadhouder der Arabische pro-

Voorts diende hj metjverdebeidevrtjzin- vincie Hedsjas.Vôl
sr zjn vertrek derwaarts
nige ministersFoead-paqia en Aalipaqia.Na- bezocht htjeenige steden van Syrië,en zjne
datFoead-pasaa teConstantinopelteruggekeerd vrienden betwjfelden het,ofhj welbestand
en t0t groot-vizier benoemd was,drong hj zouwezentegen hetklimaatvan zjnenieuwe
er op aan,datM ehemed t0t eene hooge gees- verbljfplaats. Schooll hj zich in het hoog
teljke waardigheid zou worden verheven,en gelegene Taïf vestigde,werd hj er weldra
toen men dit vertraagde,overreeddehtizjn door typhus aangetast,en overleed den 23sten
vrïend Om hetkorps der ulem a's te verlaten, September 1874.Hj was een man,die bj
waarna hi
j hem t0t gouverneur-generaalvan Ongemeeneschranderheid eenegrondigekennis
Syrië benoemde. Htjverbleefechter slechts der Arabische en Perzische talen bezat en

korten tjd in Damascus, daar I'
oeadpau
ja een zeldzaam talentvoor regêringszaken aan
hem tegen het einde van 1862 t0t minister aan den dag legde.
van Kerkeljke Goederen verhief.Hi
j bragt

M eidoorn,zie Haaydoorn.

in die betrekking veelgoeds t0tstand,z00M eijboom (LouisSusanPedro),een verdat hem vervolgens flok de portefeuille van diensteljk Nederlandsch godgeleerde,geboren
Financiën werd toevertrouwd,terwjlhj den te Emden den zden April 1817, verhuisde
titel van pasja verkreeg. Toen later een mi- 0P s-jarigen leeftjd met zi
.
jne ouders naar
nistérievan Binnenlandsche Zaken werd inge- Assen, bezocht erhet gymnasium en vervolsteld,plaatstem en er M ehemedaan hethoofd, gens de hoogeschool te Grûningen en beanten hj brartonderscheidene zegenrtjke her- wogrdde m et goedgevolg in 1837 eene qrjsvormingen ln het bestuur des lands. Zjne vraag van de letterkundige tàculteitteLelden

vjanden e7enweldeden htlm hetverwjt,dat
hj zich Op ongeoorloofde wjze verrjkte.
Slechts êén jaar behield hj het beheervan
Binnenlandsche Zaken;de groote moet
jeljkheden, waarin de Turksche fnanciën gewikkeld waren, deden inzien,dat men M eltemed weder met het bestuur der geldzaken
m oest belasten.D at bestllur was eehter niet

naar: pllet ideaalvan denvolmaakten wjze

bj de oude wjsgeeren''.In hetvolgendeJaar

zag hj zjne prjsverhandeling:poverdeverdiensten van Hemsterhuis in de behandeling
der vraag over G0d en godsdienst'' te Gr0-

ningen bekroond.Nadathj in 1839 hetdoctoraalexamen gedaan had,zag hj zich door
den heer de Bloeg '
pczl H aersma de 'r ïfFz,

zeer gelukkig, - 'tgeen vermoedeljk meer grietman van Oostdongeradeeltbelastmet de
aan de omstandigheden,dan aan den minister Oplei
ding zjner zonen? schreefeene dissertatie over: rDe vereeniging van idealen en
te wjten is.
T0t op dien tjd had het licht des voor- tbiten in het Christendom ''en prom oveerde
spoeds hem steeds beschenen.Zelfs het over- in 1840. In dat Jaar werd htl predikantte

ljden van Foeadpas
ja(1862)haddienglans

Hogrnhuizen en Kloosterhuizen en w aslater

nlet verduisterd.De groot-vizier Aalipasja achtervolgens te Stiens:Njmegen,Groningen
bleef zjn opregte vriend. Toen echter deze en Amsterdam als leeraarwerkzaam.Hjoverin September 1871 gestorven w as, riep de leetl in laatstgenoemde stad den 13den NoSultan Maltmoed-Nedim-pas
ja aan hethoofd vember 1874. Onvermoeid heeft hj voor de
van het Kabineten belastte hem met de za- persgewel
'kt.T0tzjnebelangrjksteyeschrifmenstelling van een ander ministérie. Deze ten behooren:pW jsgeerige beschouwlng van
groot-vizier was een vjand van Mehemed, den mensch in demeest belangrjkerigtingen
zoodat deze laatste afgezeten naar Amassia enverschjnselenzjnslevens(1849)'',- ,W enverbannen werd.Toen echterM ahmoed-Nedim- ken en lessen voor vaders en m oeders over
FC.
P'Jden 3lstenJulj 1872 doorMidltat-pas
ja deopvoeding hunnerkinderen (1854)'- sHet
vervangen werd,zag M eltemed zic'h geplaatst leven van Jezus,den Zoon Godsen den Zaaan hethoofdvan hetDepartementvan Mj- l
igmakerderwereld (3 dlp;2dedruk 1864)'',
nen en Bosschen.MTeldraechterbelasttehj - mllet geloofaan Jezus'opstandiny uitde
zich weder metde portefeuille vanFinanciën, h
oden enz.(1865)''- pRaadselachtlgeverbestuurde de zaken met veelbeleid en werd do
alen uithetOudeenNieuweVerbond(1869),
zelfs in hetvoorlaar van 1873 groot-vizier.
pl
loofdbeginselen der niepwe christeljke
Door zjn invloed verkreeg de Onderkoning rigting (1872'
,2dedruk 1874)u,- rDegods-
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ienBt4exoude Noormannen (186:)''- vele duitsch leesboek ten gebruike van het openleerredenen en eene groote menigte opstellen baaronderwjsindezui
deljkeprovineiën(1819,
in onderscheidene tjdschriften.00k was hj t0t 5-maa1 t0egedruktl/',- rlletleven van
redadeur van den:pEvangeliespiegel,maandJezus. Een Nederlandsch handschrift uit de

schrift ter bevordering van het Christeljk XIII eeuw (1835)'1,- pNalezing ophetleven

leven'', lid van het Utrechtsch Genootsehap,
honorair 1id van Felix Meritis en van Artiet
Amicitiae enz.Zjnevriendenhebben op zjn
graf op de MTester-Begraafplaats te kkxnsterdam een eenvoudig gedenkteekengeplAatst.Zi
jn oudste zoon dr. Hajo Uden Meqboom,

predikant te Veendam ,heeftzich @ godgeleerd gebied desgeljks a1seen verdlensteljk
schrjver bekend gemaakt.
M eu
''er.Onder dezen naam vermeldenwj:
Jonas.
IIt-C/JM eiièr,een uitstekendNedem

landsch regtsgeleerèe. Hj werd geboren te

Arnhem den 15den September 1780,cn overleed te Amsterdam den 6den Decembex 1834.
HP
** studeerde in laatstgenoemde stad en prosaoveerdehi
jillzi1796,
ch dus op zjn 16de jaar,
WM rna
te Amsterdam vestigde en

van Jezus.Verslag van dellromanW alewein,

en Fragmenten (1838)'' - en goudeNeder-

landsche spreuken en spreekwoorden enz.

(1836)'',benevensvertalingen uithetDeensch
Hendrikdz4:I# Meqer,een begaafdNederlandsch dichter.Hj werd geboren te Amsterdam den 4den April 1810,trad in zeedienst
en overleed den zdenApril1854te Soerabaja
als kommandant van -de brik ppadang''.Hj
s
chreef:,,DeBoekaniel/1840;2âedruk1848)''j
mskerk (1847,2dedruk 1860)'',- en
rHee
DGedichten (1861,2 dln)''.Vooraldoor zjne
praehtige natuurbeschrjvingen heefthj grooten roem verw orven.
M eikever (Melolontha vulgaris,;g. 1)
OnZ.

metgrooten jverzjne studiën voortzette.ln
1803zondhj een antwoord in op eeneprjs-

v
raaq derBerljnscheAcadémiezdoch de in.
zendlng geschiedde te hat,en Ilz1807 werd
eene prtsverhandelingvan hem doo1.deAcadémie van Nîmesbekroond.LodewjikNapoleon
benoemde hem t0t directeur derKoninkljke
Courant en t0t lid der Tw eede K lasse van
het Instituut, en de Keizer,na de inltjving
van Nederland, t0t regter van instructie te
Amsterdam en in 1811 t0t lid van den departem entalen raad. Reeds in 1808 washj
aangesteld t0t president van het consistorie
der Hoogduitsche lsraëlieten Bj deherstelling van ons volksbestaan in 1813washjlid
van hetVoorloopig Bestuurderhoofdstad,en
W illem I benoemde hem t0t lid der commis-

Fig.1.

is de naam van eenekeversoort,die t0t de

groep der Bladsprietigen (Lamellicornia)behoort.Dezet0rheeftwaajervormiqesprieten,
die bj het mannetje uit 7en bj hetwjfje
uit 6 geledingen bestaan.Eigenljk zjn er3
verschillende soorten vanmeikevers,nameljk
M. '
pllplrï:, albida en Hippooastan'
i, van
welke in 0ns land de middenste de zeld-

sie, belast met het ontwerpen eenerçrond- zaamste is.Bj OnZ0n gewonen meikever einw et, hem voorts versierende metde rldder- digthetaehterljfineenelangzaam toeloûpende,
orde van den Nederlandschen Leeuw.In1816 vrj breede spits;hetborststuk is donkerbruin
werd hj voorzittervan de Tweedeklassevan of zwart,de vleugelschilden en pooten zjn
het Koninkljk Nederlandsch Instituut,vroeg steenrood, en de dekschilden m et w einige,
ill 1817 zjn ontslag a1sregter en verscheen zeerfjne haart
les bezet.M .albida heeft een
w eder als pleitbezorger voor de balie. Hj zeer dikken,lang behaarden kop en borststuk
verwierf een Euroqe'schen roem door zjn en vele witte haartjes op de dekschilden,w erk: yEsprit, origlne et progrèsdes insti- enM.Aèwoclyf
lzlheeftdespitsvanhetachterutions Judiciaires (1819- 1823,6 dln)'',ter- ljf eerststerk vernaauwd,waarna zj weder
wjl hj reeds vroeger zjne:rprincipes st
lr in eene lange, eenigzins aan het einde ver1es questions transitoires(1812)''in hetlicht breede punt uitloopt; voorts heeft deze t0r
gezonden had.Na ztjn dood zjn nog:pver- een roodbruin borststuk en steenroode dekhandelingeningeleerdegenootsc,
happen(1844- schildenmetzwarterandjes,terwjlzjkleiner
is dan de beide voorgaande soorten.
1846,2 dlnl''van hem tlitgegeven.
GerritJ'
OA/. Mener,eenverdiensteljk Ne- De gewone meikever komt tusschen half
derlandsch letterkundige. Hj werd geboren April en half Junj uit den aardbodem te
te Cleefden 15denAugustus1781,aanvaardde voorsehjn.Reeds in den naherfst en in den
eene betrekking als huisonderwjzer te Am- winter wordt deze t0rwe1eensuitden grond
sterdam en werd in 1818 aangesteld t0t Qpgedolven;zjverkeertdanineen slaperigen
hnogleeraar in de Nederlandsche taalen let- toestand. In het voorjaarechterverlaatzj,
terkunde aan het athenaeum te Brussel. ln gedurende zoele avonden,haar h0len vliegt
1822 vertrok hj in die betrekking naarLeu- snorrend rond,om in het gebladert van booven, zag zich door den Senaat der académie m en en heesters haar voedselte zoeken. Het
te Luik eershalve benoem d t0t doctor, en mannetje leeft omstreeks eene halve en het
werd na de Belgischeomwentelinghoogleeraar wjt
je eene qeheelemaand.Daarzjnietallen
te Groningenjwaar hj den 22sten November tegeljker tjd te voorschjn komen! kan men
1848 overleed. Behalve vele verhandelingen er gedurende een paar maanden vlnden.Het

en re4evneringen schreefbj:pEerste Neder- liefstbepaaltzj zich bj deblaQeren en knop-
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pen van eikenboomen,voortsvan beuken-en
De meikever leeft dus 36 maanden Van
pruimenboomen.Is echterhetaantalmeikever: welke hj ééne boven den grond en 28 als
groot,dan worden in tuin en bosch alle soor- vraatzuchtige larve onder den grond doorten van bladeren aangetast. Des daags ver- brengt.De verwoestingen,diehj daarinaam
maaktzich hetdiertje methetafknagen van rigt, zjn verbazend groot.Daar hj 3jaar
het l00f; des avonds vliegthetveelalrond, leeft, komen groote hoeveelheden van deze

en desochtendshangthethalfverstjfd inde insecten gewoonljk telkens na 3jaarterug.

takken.De meikevers vertoonen zich hier en M en heeft velerlei pogingen aangew end,om
daarw e1eensin ontzettende m enigte en ver- hetejerleggen derkeversin dengrondtebeoorzaken dan groote schade aan de boomen. letten,alsmede om de engerlingendoormiddel
Dewjfjeszoeken voortseenzandigen,droo- van water te dooden. 't W as echter te ver-

gen grond,waarin zj een gatgraven en 30 geefs;de engerlinq verdrinktniet!alzetmen
t0t 40 witte eitjesliggen.Reedsna4 tot6 den grond, waarln hj zich bevlndt, 0ok 2
weken komen daaruit larven te voorschjn, maanden onder water, hj bljftleven,al
engerlingen (;g.2) genaamd.Deze zjn wit- ishj ook z0o stjfbevrûren datmen hem in
'
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%
œ

stukken kan breken.Er bestaan slechtstw ee
m iddelen om de m eikevers te verdelgen,na-
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meljk een bondgenootschap metdevjanden
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van den meikever en eene doelmatige werk-

G y.o'x Q ? ? tf).w/
@. k (;
b
.
M-

)x
'q
q
l

-.-.-

zaamheid terjuistertjd. Debitterstevjand
der enyerlingen is de m0l, zoodathetvan
belang 1s,dezen in tuinen,bouw-en w eilanden tebeschermen.O0k raven,kraajen,eksters, hoenders, eenden en zwjnen nuttiyen
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gaarne engerlingen, voorts azen alle klelne
roofvogelseninsectenetersopmeikevers.Bovenbedoelde werkzaamheid bestaat in het verzaacbtig-geel,half-cirkelvormig gekromdenheb- melen en vernietigen van meikevers.Daartoe
Fig.

ben een ylatten,bruin-gelen k0pmetdonker- schudde men de boomen bjhetopgaan der

bruine,ultpuilendekaken,vrj lange,dunne, zon, omdat de verstjfde meikevers alsdan
behaarde beenen en een dik, knodsvorm ig het gemakkeljkstvan de takken vallen.Door
achterljf,doorschjnend genoeg 0m den don- de verzamelde torren daarna te vernietigen,
kergroenen ofzwarten inhoud van het darm - kan men althans haar aantalaanmerkeljk
kanaalte ontdekken. In heteerstejaarblj- verminderen.
ven de engerlingen in de nabjheid van het M eineed is een misdrjf.In hetLatjn
nest,- in het tweede en derde graven zj heet het penjuriltm. In algemeenen zin is
gangen in dengrondenverstroojen zich naar meineed de tekortkoming aan eene verpligallekanten,en bekomen eindeljkinhetderde ting, die men op zich genomen heeft kraehJaar, na herhaalde vervelling, de dikte en tens eene met eede bevestigde belofte.In den
lengte van een pink.Deze larven zjn zeer enjeren zin van hetstrafregtbestaathetmisvraatzuchtig; zj voeden zieh met allerlei drpfôf in hetopzetteljk nietnakomen van
wortels,zoodatzj tallooze planten doen ver- eene verbindtenis, die men aanyegaan heeft
met eene door eede bekrachtlgde belofte
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(eigenljke eedbreuk, schending van den zoogenaamden promissolren eed), öf in het alB
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Fig.3.

dorren. In den tuin geven zj devoorkeur
aan saladej kx l en knollen, alsmede aan
M rdbeziën, en, onder de bloemen,aan verbena's. Intusschen kunnen geenerlei wortels
bj hMr genade vinden,evenmin de sterkriekende a1s de houtige. Zelfs dennenwortels

w aar voorstellen en bekrachtigen door een
eed van een feit, waarvan m en zich vooraf
bew ust was, dat het onwaar of valsch w as

(breuk van den assertoiren eed, eigenljke
mdneed.) Van de geschiedenis van den eeG
en zjn gebruik, zie het artikel Eed. De
oudste geschiedbronnen van Monotheëistische

volkeren yewagen reeds van den eedbreuk
en den melneed,nietals een wereldljk misdrjf,maar alseenebeleediging van deGod-

heid,waarvoordestrafaanDezenzelvenmoest
worden overgelaten. Het Kanoniek regt beschouwde de daad als eene zonde tegen de
Kerk, eene inbreuk Op den kerkvrede,alB
terdiktevan een vingerknagen zj aanstuk- een misbruik van den naam van God, en

ken. In Augustus van het derdejaardalen stelde het als misdrjfgeljk metwoord-en
zj in den grond aft0teene dieptevan eene echtbreuk. Het misdrjf veranderde van ka-

halvr Ned.el of n0g dieper en verpoppen rakter;onder de eerste Christenen en deGerzich m eeneaardkluit(;g.3).Naverloopvan maansche volken was het eene schennis ge4 tot 8 w eken kom tdaaruitde kevertevoorKhjnjdie in den beginne week en bleekgeel
ia en t0t Mn het voorjaaronderden grond
vertoeft.

weest van de goede trouw en van het gel00f; nu werd het eene aanrandig van den
godsdienst en van de Kerk. De C. C. C.

(Constitutio CriminalisCarolina)hetDuitsche
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Strafwetboek van keizer Karel F van 1555, De eed dient, om hetgeschil tusschen parbehandelt enkele gevallen van hetverbreken tjen t0t een einde te brengen:door het bevan den assertoiren eed.Hj,dieineen bur- wjs van de valschheid van den eed t0e te
gerljk geding eenen valschen eed zweert, laten z0u het geschilopnieuw onbeslist worom zich eenig geld of goed t0e t,
e eigenen, den en op diewjzenooitt0teenedeinitieve
is gehouden hetzich aldusverworveneweder- oplossing geraken.HetOntwerp Strafwetboek
om afte staan aan hem ,diedaardoor schade voor 0ns land van 1874 behelst 00k strafbeleed;bovendien zullen,volgens 0ud gebruik, palingen omtrent het a:eggen van eenen valeen meineedige de beide voorste vingers schen yromi
ssoiren eed.T0t deze soortvan
afgekaptworden.Legthj eenen valschen eed verklarlngen behoort de eed, die afgelegd
af tot staving van eene valsche aanklagt of wordtdoordeskundigen,vpôrdatzj rapport

maakthj zichaan valsc'
hgetuigenisschuldig, uitbrengen, de verklaring ter beëediging van

dan wacht hem dezelfde straf, die ten deel m em oriën ingediend voor de successiebelasz0u gevallen zjn ofgevallen isaan hem ,die ting, de beëediging van scheepsverklaringen,

valscheljk werd aangeklaagd of tegen wien van rlpporten in averjzaken,enz.
M elneke(JohannAlbertFriedrichAugust),
valscheljk is getuigd geworden. Dat is de
Falio. De latere wetgevingen huldigen ten een uitstekend Duitsch letterknndige,geboren
te Soest den 8sten December 1790,studeerde
a
anbedr
zieneiv
and
itmi
drj
fversscoor
hiltle
ndvan
estsetlrsaf
els
en
gen
onder
ss
che
ldene
en
- te Leipzig in de Oude letteren,was achterfen. Nt
l eens staat op den voorgrond de be- volgens leeraar aan hetConradinum teJenkau
leediging,aandenStaatofaandemaatsehappj en aan het athenaeum te Dantzig,en werd
aangedaan door den valschen eedq dan weer in 1826 directeur van een tgymnasium te Berlegt men den nadruk op hetnadeel,datde ljn, waarhj vervolgenswerkzaam bleefen

particulier ljdt door de eedbreuk;eindeljk den 12den December1870 overleed.Van zjne
wordt als voornaamste karaktertrek van de geschriften vermelden wj:pcuraecriticae in

Nisdaad wederom voorop geplaatst de schen- comicorum fragmenta ab Athenaeo servata
dlng van de goede trotlw , het geloof in de (1815)'
'
, -. pcommentationes miscellaneae
eerljkheid der menschen,zonderwelkeelke (1822)'',- rouaestionesBeenicae(1826-1830,
maatschappj en dus elke maatschagpeljke 3 stukken)M,- rPhilologicae exercitationes
ordening en inrigting onbestaanbaar ls. Het in Athenaeum (1843-1846,2 stukkenl''
,ontnemen van de één oftwee vingers,geheel DDe Euphorionis Chalddensis vita etscriptis

ofgedeelteljk,bleeft0taan heteind van de (1823)5' - eene uitmuntende uitgave der
vorige eet
lw in zwang. Ons tegenwoordig MenandrietPhilemonisreliquiae(1823)'',strafwetboek, de Fransche Code Pénal van

en vooralde bewerking der:rFragmenta poe-

gen,de schennis van den assertoiren eed,als
e0n crime et délit contre les particuliers en
b
evatgeene bedreiying van straftegen schending van den promlysoiren eed.
Op rvalsch getuigenis''in strafzaken staat
als straf rdwangarbeid voor eenen bepaalden
t'
P*d*11 W ordt iemand ten gevolge van zoo'n
getuigenis t0tzwaarderstrafveroordeeldjdan

d1n)'', alsmede de rAnaleda Alexandrina
(1843)''- voortsnog:pDeledusanthologiae
graecae(1842)'',- pcholiambicapoesis(1845)''
en talrjke uitgaven van dewerken van oude
sehrjvers.

1810, àeschouwt den meineed,datwi1zeg- tarum comicorum Graecorum (1839- 1843,5

M einingen, zie Saksen-Meininyen.
M eiszen , eene stad in het koningrjk
Saksen, ligt ttlsschen de riviertles de Meisze
tottjdeljken dwangarbeid,dan ondergaatde en de Triebischbach op en tusschen twee
valsche getuige deze zwaarderestraf.In ligtere heuvels op den linker oever van de Elbe,die

strafzaken en in burgerljke zaken is reclusie, hierdnoreene brug overspannenw ordt,ineen

tuchthuisstraf,bedreigd,dieverzwaardwordt,
zoo de getuige zich door giften of beloften
heeft laten om koopen tothet valsch getuigenis. Het overhalen of het trachten over te
halen t0t valsch getuigenis wordt met verschillende straFen getroFen, waarvan de

zwaarste afhankeljk isvan de straf,die0pgelegd isgeworden ofz0u zjn gewordenaan
hem , tegen wien hetvalsch getuigenis is gerigt of z0u gerigt zjn. De valsche eed in
burgerljke zaken brengt als gevolg van de
straf mede hetgeheel ofgedeelteljk verlies
van de rBurgerljke en Burgerschapsregten.''
W anneer in de latergevolgdestrafzaak iemand
veroordeeld is geworden wegens het aieggen

zeerbevallig oord en telt10000inwoners.M en
heeft er eene vermaarde domkerk,een meesterstuk van Oud-Duitsche bouwkunstmettal-

rjke antieke versierselen en een prachtigen
toren.Men meldt,datzj doorkeizer OttoI

gebouwd,maarin den aanvang der 13deeeuw
door de vlammen verwoestis.Bisschop W itïïot
p I begon haar teherstellen (1266-1293),

W'
itti
yo11 zettedatwerk voort(1312- 1342)
t0taan de beidewesteljke torens,diein het
begin der 14de eeuw voltooid werden, doch
reeds in 1413 verbrandden, na 1479 weder
opgetrokken werden,doch in 1547,door den

bliksem qetrofen, nogmaals instortten.Aan

de westzpde heeftmen devorsteljke kappl,
van eenen valschen eed in eene burgerljke doorkeurvorstFrederLk de Sfrï/egr:in 1425
zaak, zoo heeft deze veroordeeling toch hoe- t0tbegraafplaatsv00rdeleden van zjnHuis
genaamd geen gevolg op het door den eed in bestemd. H et kasteel naast den dom w erd
sedert 1471 door keurvorst Ernsten hertog
4en regelbeelndigde burgerljk procès.
De tegenpartj in dit geding is niet ont- A lbert vernieuwd en onder keurvorst Johann
vankeljk in zjn aanbod,om devalsehheid Geor.q 11 in het midden der 17deeeuw herte bewg
'-zen Van den eenB afgelegden eed. steld en Albrechtsburg genaamd.In 1710werd
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het in eeneporseleinfabriek herschapen;toen en aEpaminondas(1798- 1801,2 dln)''.O0k
men deze echter in 1863 naar elders ver- schreefhj eengedeeltevanhetwerk:slueben

plaatste, heeft men a'
an dit gebouw zjne des Julius Caesar (1799- 1812)''. Eene uitfraaje antieke vormen teruggegeven.- Men Fave zjner gezamenljke werken verscheen
heeft er een domkapittelen eene vermaarde ln 1811- 1812 in 36 deelen.
school,uiteenealoudekloosterschoolontstaan,
Al
fredAeidzz
ldr!een verdiensteljk Duitsch
doch thans 10 gewone en eenigebuitengewone dichter en een klelnzoon van den voorgaande.
leeraren en 130 leerlingen tellend.Het onder- Hjwerdgeboren teTeplitzden15denOctober
wjsbepaalterzich hoofdzakeljl
tt0tdeoude 1822, studeerde en promoveerde te Praag in
letteren. Tot hare kweekelingen behoprden de geneeskunde en gaf in 1846 te Dresden
Lessing, Gellerten Rabener.- De porselein- zjn gedicht: pziska'' in hetlicht.Daarhj
fabriek te Meiszen,de eerste in Europa,werd deswege aan de Oostenrjksche policie z0u
in 1710 doorBöttger (zie aldaar)gestichten uitgeleverdworden,ging hjnaarParjsjwaar
bezorgt werk aan 400 personen.Voorts heeft hj gedurendehetjaar 1847 vertoefde.In 1848
jnaaréohemen,maarbevond zich
men rondom de stad wjn- en ooftgaarden. vertrok ht
Zj is door een zjtak verbonden met den in den wintervan 1849reedswederteParjs,
spoorweg van Leipzig naarDresden,terwjl waar hj zjne:pRevolutionpre Stadien aus
er een geregeld stoombootverkeeronderhouden Paris (1819,2 dlnl''teboek stelde.ln 1850
wordt met Dresden en Riesa.- Meiszen is vestigdehj zich'
tePraag en wasindiedagen
lrfzzlcfzlzl de voornaam ste vereenederoudste steden van Saksen.Zj werd met M britz A '
gesticht door koning Hendrik 1 tusschen 922 tegenwoordigerderBoheemsehevrjheidspoëzj.
en 933 t0t een bolwerk tegen dt)Slawen.T0t Grootcn ro(
)m had hj reedsverworven door
in de 13deeeuw waszj de zeteldermark- het epos: pziska (1846; 8de druk, 1863)''j
graven van Meiszen en t0taan de Hervorming hetwelkeen aantallevendigeenhartstogteljke
dievan een bisschop.Zj had in den Hussie- tafereelen bevat. Zjne verzen onderscheiden
tenoorlog veelte ljden,alsmedein den Der- zich dooreene ongemeene welltlidendheid,en
ti:arigen O0rl0g, daar zj in 1637dûorde ookinzjne:s,tl
.edichten(1845;4dedruk ,1851)''
Zweden geplunderd en gedeelteljk verbrand ontwaart men zjn meesterschap over den
w erd.
vorm.Voorts heeftmen van hem :rDer Sohn
Het markyraafsehap Meiszen werd in 928 desAtta Trgll(1850)'',- detreurspelen:p'Das
door koning Hendrik I gesticht.Daartoe be- W eib des Urias (1851)'', - rReginald Armhoorden, behalve de stad van dien naam ,de strong oder die W eltdesGeldes(1853)':
steden Lommatzsch,Nossen,Leisnig,Mi
igeln, en r'
Der Prâtendent v0n York (1854)'',- alsColditz, Dresden, Bautzen en Kamenz. Als mede de romans:rzwischen Fiirst und Volk
eerste m arkgraaf wordt W iyyert of W iybert (3 dln, 2de druk, 1861)9', - rDie Sansara
(968)genoemd.In 1090vervielhetmarkgraaf- (4 dln, 3de drtlk, 1860)'',- sNeuer Adel
Bchay aan hetHuis Wettin, en werd daarin (1861? 3 dl11)'', gzurEhreGo
'ttes(1861,
erfeljk in 1127 (zie voortsonder Salcsen).
2 dln)''
, - sschwaxzgelb (1864, 8 d1n;
Hetblsdom X dï.
szdzlis zjn Oorsyrong ver- 2dedrul
t,1866)''.Eindeljk vermelden wjvan
schuldigd aan keizer Otto 1 (965) en was hem: rNovellen (3 dln)''en mltokokobilder'
onderw orpen aan hetaartsbisdom Magdeburg.
'sK eizers Hofkapellaan Burkltard w as er de
eerste bisschop.DelaatstebisschopwasJohann
von A '
tzzwzpï/z, die in 1587 overging totde
Protestantsche kerk.
Van 1011 t0t 1572 bestonden er 0ok burygraren van Meiszen, die gezeteld w aren op
de kasteelen Frauenstein, Hartstein, Rochs-

burg rnz.

die belde in 1876 eene tweede uitgave be-

leefdën - alsmt
lde:m'
W erinherus(1872)''een
gedicht,- pDerBildhauerv0nW orm:(1874)''
nor
iola (1874)''
,- en rllistorien (1875)''.
Zjne oGesammelten Sehriften''zjn in 18711873 in 18 deelen in het licht verschenen.

M eiw orm kevers (Meloïdae) is de naam
eener insectenfamilie van de orde der Schild-

vletlgeligen (Coleoptera)en van de groep der

M elszner. Onder dezen naam vermelden Ongeljkledigen (lleteromcra). Zj hebben
klaauwen t0t den wortelgespletenendaardoor
wj:

A'
ayust GJJ/IISA
Keiszner,eenverdiensteljk schjnbaar 4 klaauwen aan elken poot, een
Duitsch schrjver.Hj werd geborenteBautzen k0p,die meestaldikker is dan hethalsschild

den 3den N ovem ber 1753,studeerde van 1773 en zachte, veolal zeer korte dekschilden.
t0t 1776 te Leipzig en W ittenberg in de reg- Van desoorten noemenwjde Dpaansel
terI1#

ten en fèaaje letteren,trad vervolgens te (Lytta vesieateria),diealsblaartrekkendmidDresden in staatsdienst en genoot de gunst delgebruiktw ordt,en den blaqnwen zzldilppr,l
van den minister 'von F'Qr-l. In 1785 werd (Mel0ëprgscarabaeusL.:ziebjgaandefguur),
hj hoogleeraar in de aesthetiek en Oude let- een dikke, plompe! staalblaauwe kever,
teren te Praag,en in 1805 directeur der in- dien men in de Melmaand langs wegen en
rigtingen van onderwjs te Fulda,alwaarhj hagen en inhetgrasdikwjlsaantreft.Zjne
den 18denFebruarj 1807 overleed.Hjleverde korte vleugelschilden dekken slechtsde eerste
voor het tooneel: KJohann v0n Schwaben ringen van hetaehterljf,- de vleugelsont(1780)'' en gaftjdschritten uit.Bekend zjn breken,- en desprieten zjn parelsnoervorvooral zjne: rskizzen (14 verzamelingen, m ig. Raakt men dezen langzaam kruipenden
1778-1796)'',- en vanzjneqeschiedkundige keveraan,dan ontlaathj uitalleligchaamsromans vermelden wj: rAlclbiades (1781- deelen een scherp, bjtend, blurtrekkend
1788)9'1- rBianca Capello (1785,2d1n)'')- vocht,datop gele oliegeljkten op dehuid
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en de kleederen moejeljk weg te wisschen Op vele plaatsen isdezerivierzeerdiep,doch
vlekken veroorzaakt. De larven zjn zeer 0P andere belemmeren rotsen1 klippen.en
levendig,geljken opmieren,hebben3klaau- zandbanken de scheepvaad.In Joennan,waar

wen un de pooten en houden in hetvoorjaar
haar verbljfop bloemen,waar zjbjen en
vliegen overrompelen. Zj zjn hier en daar
bekend onderdennaam vanzwartebjenluizen.

zich bloejende steden op hare 00Ver8 V0rheFen,is zj bevaarbaar,en vooralin Cambodsla zjn hare zoomen meteenedigte bevolking bezet.Hare lengte schatmen op 600
geogr. mjl, en aan haren mond vindtmen
eeneuitgebreide delta.

h

?

M ekka, de heiligste stad der Mohamme-

danen,doordeArabierenOm-el-Kora(Moeder
der steden) genaamd,de wieg :er Mohammedu nsche overlevering en degeboorteplaats

van den Profeet, die zjnen aanhangers de

>4
œ
#4'

l

J
.

l
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'

Demeiworm (wijfje).
Datdeze meiworm een afdoend middeltegen
watervrees z0u wezen,is niet d00r de erva-

verpligting oplegde, om althans eenmaal in
hun leven deze stad te bezoeken,- voorts
het geschiedkundig en godsdienstig middelpunt van het uitgestrekte gebied van den

Islam ,ligtindeArabischeprovincieHedslas,
54geogr.mjlten zuiden van Medina,ineen
naauw , zandig, onvruchtbaar, door dorre
zandvlakten en kale heuvels omgeven dal,
waar eene regenbeek, W adi-el-Tarafeyn,

doorheenstroomt.Zj is slechts 1800 of,z00
men ereenigeverstrooidewoningenbjrekent,
slechts 3500 schreden lang en wordtverdeeld
ring br estigd.
M ellllones,eene havenplaatsin de Stille in de boven-en benedenstad met25wjken,
Zee aan de zuideljke grenzen derrepubliek buiten welke de voorsteden zich in enge daBolivia op 24OZ.B.,behoorde geruimen tjd len uitstrekken.Men heeftervrjregelmatiye
tot een gebied, waarop zoowel Bolivia a1s
Chili aanspraak maakte.Nadat in 1862 door
de bewonersvan Chilide guano-lagenontdekt
waren,haastte zich de regéring van datland
deze lagen in bezitte nemen en maakte den
26sten December 1863 eenewetopenbaarover
hare ontginning. Tevens werd de haven van

en breede,doch onreplaveide straten,dieln
den regentjdgeweldlgmorsig zjn.Dehuizen
zjn van steen opgetrokken,3 verdiepingen
hoog en o0k aan de straatzjde van talrjke

vensters voorzien.Er is slechts één plein,en
aldaar verheft zich de hoofdmoskee met hare
binnenpleinen on zuilengangen. Vruchteloos
Melillones als hoofdhaven aangewezen voor zoekt m en er naar andere openbare gebouden uitvoer van guano.Bj debepaling der wen,naar bazars enz.Alle woningen zjn er
gxeng tusschen Chilien Bolivia(10 Augustus ingerigt op de ontvangstvan pelgrims en in

1866) werd wjders de 24ste breedtegraad den tjd der bedevaarten vindt men ertallooze
als zoodanig vastgesteld, weshalve de voor- winkels en koëlhuizen. Alle Avaterbronnen
naamste guano-ligplaats ten deel viel aan bevatten er brak water,- zelfsdat der verBolivia.'Intusschen hebben de regéringen van maarde bron Zemzem is ongezond, en het
die beide landen eene overeenkomstgesloten, drinkw ater komt er door eene waterleiding
om de opbrengstderguano-lagenonderlingge- van Arafat, 7 of8 uren gaans vandaar.Men
1jkteverdeelen.Boliviaheefttegeljkertjdde heeft er eenige wachttorens nabj de stad,
verpligting op zich genomen,om dehavenvoor alsm ede een klein kasteel,terwjl op eene
de schepen van alle natiën te openen en haar hoogteaandeoostzjdeeeneommuurdecitadél
van een tolhuiste voorzien,waardesgeljks zich verheft.W eleer waren er 100000.thans
voor Chili een paar ambtenaren aanwezig zjn er slechts 45000 inwoners,- weleer

zjn. De guano-laag bevindt zich op eene bragten talrjke karavanen uitalle deelender
Mohammedaansche wereld kostbare qaven
el boven de baaivan Mejillonesverheft.Zj naar de heilige stad, doch die mildheld is

rntsvlakte, die zich ter hoogte van 250 Ned.

heeft er hier en daar eene dikte van 12 Ned. allengs verminderd.00k de handeliser,weel, en men schat de hoeveelheid 0P 2 t0t 4 gens deverminderde opkomstderpelgrims,op
m illioen scheepst
on.Deze quanoisnietz00 verre na niet van zooveelbelang a1stevoren.
F
0
e
d
a
l
s
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d
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Chincha-ellanden;zj komt De havenplaats van Mekka is hetnaburige
ln deugd met die van Bolivia overeen.
Dsjidda aan de Roode Zee.Voorts bezat
M ekiang (De),MekhonyofCambodqia,eene Mekka voorheen vermaarde scholen en onderder aanzienljkste rikieren van Zuid-Azië,ont- scheidene inrigtingen van weldadigheid,doch
springtinhetgebergtevanTibet,stroomtonder dezen zjn allen in een kwjnenden toestand.
dennaam van LanthsangdoordeChinéschepro- Daar de inwoners er voornameljk van de

vincieJoennan,eenvruchtbaardalbesproejend pelgrims leven,wordt de njverheid verwaaren neem t onderscheidene xivieren 0p.Verder loosd; alleen de vervaardiging van rozekrankronkeltzj in zuidoosteljkerigting doorhet sen bloeit er. Het m iddelpunt der stad en
gebied der Laos, vloeit door hetlandschap desMohammedaanschen geloofs is erdegroote
Cambodsla (ziealdaar)en stortmet3 armen moskee,deBeitoellah(HuisGods)ofEl-llaram
Qp 9034'N.B.zich uitin de ChinéscheZee. (deOnschendbare),welkegeen Jood of
'Chris-
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ten mag betreden, een oud gebouw met 19
poorten en 7 hooge minarets?koewelhetzich
noch door schoonheid,noch door grootte b0ven andere tempels van het oosten vel
-heft.
Hetis door gedurige toevoegselen en herstel-

4t9

de dikte en de verbreiding diefkorstachtige
schubben en het voortwoekeren dier zweeren
over verschillende ligchaamsdeelen, alsmede

de hiermede gepaard gaande verschjnselen,
zooals ontsteking en verwoesting der beende-

lingen een gebouw zonder stjl geworden, ren,verlamming,versterving en waterzucht,
alleen merkwaardig door de Kaaba (zie a1- zjn zeerverschillend.Tegenwoordig komtdie
daar),welke zich op hetbinnenplein verheft. ziekte in Europa zelden vool'.
Men vindtMekka reedsbj Ptolemaenson- Men heefthoofdzakeljk 2 soorten van me-

der den naam van Macoraba vermeld,doch laatscheid in de eerste plaats de Oostersehe
de geschiedenis der stad neemt een aanvang (lepra ori
entalis), die weêr verdeeld is in
'vitte, sehubbiye en knobbelige. De witte
m et M ohammed. In dien tjd WaSzi
*
J
*in het eene t
bezitderKoreïsjieten,enzj werdvervolgens wordtook de Mozaiseh,egenoemd.Voortsheeft
m et haargebied heterfdeeldernakomelingell men de W estersolte (lepra oeddentalis), met
van den Profeet. Hun hoofd regeerde onder eenige onderdeelen, zooals de roode ziekte
den titelVan groot-sjerif 0n Yvist zich ge- van Cayenne, de ziekte van de Krim , de
ruimen tjd staande te houden tegen de Kha- Noordsche melaatschheid,de ziekte van L0mlifen.Later aanvaardden de Turksche sultans bardje,de Asturische roosen devlechtvan
4en titel van beschermer der heilige steden Aleppo.
Mekka en Afedina en benoemden een grootDeoorzaken van melaatschheid zjn vooral
sleriftlithetmidden dersjerifs.In 1803werd te zoeken in erfeljkheid,een ongezond kliMekka door de W ahâbieten ingenomen en maat,bedorven drinkwater,slechtvoedseleh

geplunderd,doch hunne heerschappj duurde
slechts korten tjd.Later moestzj zich onderwerpenaanM ehemed-Ali,pasjavanEgypte,
en deze voerdeden groot-sjerifalsgevangene
naarCaïro.In 1840 echtermaaktendesjerifs

verzuimde reiniging der ht
lid.Zj wordtbe-

rukten zich losvan zjne heerschappj.

vermengd met oeraliet. In dit laatste geval

gebruik van den ongunstigen toestand,waarin
de Onderkoning van Egypte zich bevond,en

gunstigd door hetnuttigen van varkensvleesch

envisch.Demeestegevallen zjnongeneesljk.
Behalve t0t een naauwgezet,geregeld diëet,

neemtmengewoonljk zjnetoevlugtt0tbaden.
tvaet.4or
M elaser 00k z'
/drgenaamd,bestaat uit oligoklas en klezelaardetsomtjds

M eknas of M ekines,eene stad in hetbin- heet het Ook oeralietporjer. Ditgesteenteis

nenland van Marokko,is de zomerresidentie zeer taai en di
kwjls zuil- ot'koqelvormig
van den Sultan en draagt den bjnaam .
A'
z- gebarsten. In vele melafersoorten vlndtmen
Zeltoena (Olie)wegensdetalrjkeoljfgaarden magnesiaglimmel-, 0n dan draagt het den
in haren mild-besproeiden! vruchtbaren 0m- naam vangl
immerporjler.Hetmelaferiszwart
groenzwartvan kletlr,evenals het basalt,
trek. Zj is goed pebouwd,heeft in haren of
ringmuur 15 aanzlenljke poorten, en telt maar onderscheidt zich van dit laatste door

15000 (volgensanderen 55000)inwoners.Het
ruimepaleisvan den Sultan,gedeelteljk van
m armer opgetrokken en van binnen met verbazenden rjkdom versierd,ligtin hetmidden

een geringer soorteljk gewigt (2,65- 2,75).
De zeer ijnkorrelige massa is0ok we1rood
en bruin en z00 hard als veldspaat.V00r de
blaasbuis kan m0n Z0 smelten t0t groen of

zwartglas.Demelafiersoortenbevatten551/c3,9-140/0jzeroxyduleenjzeroxyde,2-101/:0/0
kalkaarder 0,5-0,60/0 magnes/iaw,at
1,3-1,70/0
M ela (Pomponius)t een Romeinsch aard- kali, 2-71yonatronen1- 2,750.
,o er,chloo'r

van prachtige tuinen.Ten ztliden van de stad

en in llarenabjheid staatlnen aan den voet 620/0 kiezelaarde, 101/c- 19G/o aluinaarde,

van het gebergte, dat van den Atlas noordw estw aarts loopt.

rjkskundige,volgenssommigen een zoon van
den rhetor Reneca en volgens anderen een
kleinzoon van den wjsgeer Reneca, aanschouwde het levenslichtin Spanje en schreef
in de eerste eeuw onzer Jaartelling,in den
tjd van keizer Claudius,een aardrijkskundig
handboek,getiteld:rDesituol'bis''.Ditbondig

en fluor.Vele melafieren zjn magnetisch.Het
melaier verweert zeer ligt en verkrjgthier-

door eene geelachtig-bruine korst.M en vindt
het iyl het Thiiringerw oud in den H arz,in
Silézië,in de Vogezen,in hetOdenwald enz.

M elaleucaL.(Cajepoetiboom)isdenaam

van een plantengeslacht uit de familie der
en zaakrjk geschrift is onder anderen uitge- Myrtaceën. Het onderscheidt zich door een
geven door Vos8i'
ts (1658),
Gronovi'
î
u ronden,s-spletigen kelk,door eene s-bladige
(1685),- Tgsehuçt
ke (1807,7 dln),en door bloemkroon met vele, t0t 5 bundels vereenigde meeldraden,een draadvormigen stam Parthey (1867).

M elaatschheid (legra)iseenezeerhard- peren eenedriehokkigezaaddoosmettalrjke
hoekige zaden.H etom vatheestersenboom en,
die in Zuid-Azië en Australië groejen en

nekkige,slepende huidzlekte,w elke reeds in
den aanvang onzer jaartelling in het Oosten
heerschte en zich laterin verschillende,doch
minder kw aadaardige vorm en Ook in het
W esten vertoonde. De melaatschheid komt

m eestaleene welriekende aetherische olie 0pleveren.De meestbekende soortis M .lesfcpdendron Lam., die op de M olukken en in
voortuitkwaadsappigheid en begintmetpjn- M alabar gevonden w ordt en aldaar den naam
looze vlekken op de huid Ofmet brandende draagt van eajoe z
poe/i (witte boom), met
vlechten,w aarop booze zweeren ofeene wan- ellipsvormige,afwlsselend geplaatstebladeren
staltige misvorming der huid door schubben en in de bladoksels staande witte bloemen in
ofknobbels volgen.De omvang,de hardheid) aren,uit wier t0p een tak ontspruit,diever-
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volgens de vruchten draagt. De bladeren en
vruchten zjn welriekend,en degeheeleboom

De behandeling dermelancholie isnaargelang
van hare oorzaken en van den toestand des

reidt daaruit een maagversterkenden drank.
Eene
andere soort,M .ot
pé.
sft
zt/bll k
%mitltof
v'tte fFzddlnp- , groeit in Nieuw-zuidwallis,
en hare bladeren worden gebezigd t0t het
bereiden van thee.

gezonden mensch,van een melaneltoloa f:-perament,als onderscheiding van de drie ove-

geljktop demyrt.Uitdebladerendestilleert ljders zeer verschillend.Dikwjls kan men
men deoajepoet-olLe(zie aldaar).Devruchten reeds meteen goed diëeten eeneopwekkende
komen onder den naam van bollonguitBornéo levenswjsveeldoen.
in kleine kistjes in den handel,en men be- Men spreekt o0k, met betrekking t0tden

rigetemperamenten,nameljk hetsangwinoae,
cFlpldzWc/
z: en phlegmatiseke. Het melancholisch tem peram ent is ongem een vatbaar voor

M elam pyrum L. of'zwartkoorn is de indrukken van btliten en v00r inwendigq ge-

naam van een pl>ntengeslacht uit de familie moedsbewegingen. Het is volgens Aristo
Afel.
s
derRhinanthaceën.Hetonderscheidtzichdoor het deel der meest-begaafden; zelfs beweerde

een 4-spletigen kelk, door een? zamenge- hj, datalle mannen van genie een melan-

drukte,aan den rand teruggeslagene bovenlip cholisch temperament bezitten.
der bloemkroon en dooreene scheeve,2-h0kM elanchthon ofMelantlton,zooalshjzelf
kige, z-kleppige, puntige zaaddoos met 2, doorgaans zjn naam schreef,de jverigemezelden 4,bultigezaden.Hetomvatéénjarige destander van Lutlter in de dagen der HerEuropésche kruiden met smalle bladeren en vorming,geboren den 16denFebruarj 1497te

éénzjdige bloemaren.W j hebben in 0nsVaderland akker-zwartkoorn (M.arvense L.jmet
kegelvormige,wjde aren,getand-borstelvormige, gekleurde schutblaadjes, ruwe kelktandles en geslotene bloemkroon, engeelàlod-k gwartkoorn (M. vulgatum L.) met
éénzjdige, zjdelingsche bloemen, geslotene

bloemkroon, epgaande, eenigzins gekleurde
kelkslippen en sterk vertakten stengel.Eerstgemelde soort vindtmen in de graanvelden,
vooral op den kleigrond,- en de volgende
in menigte in de bojschen in Gelderland,

BrettenindeRjn-pfalz(thansgroothertogdom
Baden),heette oorspronkeljk Scltwarzert.Zjn
vader wasw apensmid van den Pfalzgraafen
overleed in 1507,en zjne moeder Barbk a
was eene bloedverwante van den geleerden
Reneltlin.Nadat dejeugdigeM elanclttlton de
schooltePforzheim bezochthad,ging hj in

1510 naar de universiteitte Heidelberg,waar

hj in 1512 baccalaureus in de wjsbegeerte
en onderwjzervaneenigeJgngegraven werd.
In laatstgenoemd Jaar begaf hj zich naar
Tiibingen)wjddezichaandegodgeleerdheid,
verwierfde waardigheid van magister enhield
Utrechten Oveljssel.
M elancholle(zwartgalligheid)noemtmen in 1514voorlezingenoverdewjsbegeertevan
in hetdageljksch leven elke neêrslagtigege- Arist6teles en over de classieke schrjvers.
moedsgesteldheid, dool* welke oorzaak 00k Zjne rrondi
ge kennisjtoen reeds bljkende
ontstaan.In de geneeskundeechter beteekent in deultgave van eeneGriekschespraakkulast,
dat woord eene zielsziekte, welke zich open- bezorgdehem zelfs debewondering van Erasbaart in eene bljvende nea
ergedruktheid.W ie ezaw.Op aanbeveling van Re'
ucldin werd hj
daaraan ljdt, peinst alleen op het onheil, in 1518 hoogleeraar in de Grieksche taalen
dat hem w edervaren is ofbedreigt,en geene letterkunde te W ittenberg. Hier toonde hj
troostrjketoespraak brengthem verzachting, zich weldra een tegenstander van de misbruinietsis in staat,de som bere denkbeelden ken der R.Katholieke Kerk en door zjne
uit zjn gemoed teverbannen.Deze toestand ongemeene bekw aam heid,doorzjne classieke
heeft allengs een verlammenden invloed op vorming,doorzjnescllerpzinnigheidalsschrift-

den geest,zoodatalzjne vermogens stomper verklaarder,door de helderheid zjnerv00rworden,ofhj ontaardtin anderevormenvan stelling en vooralo0k doorzjne bezadigdheifl
krankzinnigheid. Dit laatste gevalkomt zoo en zaehtmoedigheid,o0l
t jegens zjne vjandikwjls voor, dat vele artsen bj alleziels- den,heefthj ongetwjfeld nietmindergedaan
ziekten een tjdperk van melancholie aanne- voor de groote zaak der Hervorming, dan
men, zich kenmerkend door ongewone prik- Imtlter door zjne stoutheid, geestkracht en
kelbaarheid en door eene neêrslagtige stem- volharding.Reeds in 1519 bj de briefwisseming.Deoorzaken vanmelancholiezjndoor- linq, ten gevolge van het twistgesprek te
gaans werkeljkeofgewaande rampen in het Lelpzig ontstaan,had hj zich aan de zjde
verledene of in de toekomst, bjv.onbeant- van Iunther geschaard.Tweejaarlaterschreef
woordeliefde,tobberj overgodsdienstigeleer- hj zjne:ctzoci commullesrerum theologicabegrippen enz. O0k de gesteldheid des lig- rum'')waarln hj degrondslagenaanweeseenel
.
cbaams, bjv.eene gebrekkigespjsvertering Protestantsche dogmatiek.In 1527leverdehj
en de hiermede verbondene onvolkomene ten behoeve van het kerkbezoek eene belangbloedvorming, is dikwjls eene Oorzaak van rjke instructie omtrent de leer, welke aan

melancholie.Vandaar komt 00k de naam ,die het volk moest worden verkondigd.Hoewel
eene zwartgallige bloedmenging aanduidt.Het hj met zachtmoedigheid depunten van ververlonp van deze ziekte is zeer verschillend; schilaanvoerde,tochbevorderdehjmetkracht
zjkan van zelveof0ok doorgeneeskrachtige in 1529 het protest te Spiers, en bewonde-

middelen verdwjnen,maardikwjlsvereenigt renswaardigisdevastheidzjnergodsdienstige
zj zich met andere zielsziekten ofgaatin overtuiging, welke hj in 1530 aan den dag
doodeljke ligchaamskwalen over, bjv. in legde bj hetopstellen der Anysbnru
qscl
te Conlongtering, hersenwaterzucht, beroerte enz. f-dl.Ditmeesterstuk en dedaaropvolgende:
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5Apoloçie der Augsburgischen Confession'' veranderingen,diehj reedsbj hetleven van
verspreldde zjn roem door geheel Europa,
zoodathj in 1535 zelfsdoorkoning Frans1
nMr Frankrjk geroepen werd,om aldaarverezene godsdienstigegeschillen bj te leggen,
waarop eenedergeljke uitnoodigingnaarEngeland volgde.Aan geen van belde aanzoeken
echter gafhj gehoor.Op eene reis,diehj
in 1540naarHagenau ondernam ,werd hjte

Imtlter aanbevolen had,werden nu doorzjne
tegenstanders aaùgevoerd als evenzoovele
bewjzen zjner afvalligheid van de zuivere
Luthersche leer,en de gestrenge aanhangers

van Iuntl
ter twjfelden alzooaan zjneregtzinnigheid.Het is volkomen juist,datdeleer-

Btellige gevoelens van Melanehthon zich in
eene rigting hadden Ontwikkeld, welke van
W eimar door eene ernstige ongesteldheid aan- die der gevoelens van Lwtlter afweek,doeh
getast.L%thr sneldederwaarts,smeektevurig hetisnietminderwaar,datdeleervan Luther
om zjn behoud,en bleefvan meening,dat eerst na den dood van dezen indiensteil-dogditgebed zjn vriendtegen dendoodbeveiligd matischen vorm is gestoken, waarin zj éan
had.Daar eene voorgenomene zamenspreking JYelanel
tth'
on als maatstaf werd voorgehouden.
over de godsdienstte Hagenau niet t0tstand Al die onaangenaamheden krenkten den gekwam ,vertrok hj in 1541 naarW ormsen voeligen,dooringespannen arbeidverzwakten

kort daarop naarRegensburg,om bj de0n- man,zoodatin zjnelaatstelevenslaren geen

derhandelingen met de R.Katholieken voor enkele straalvan vreugdehem bescheen.W él

de zaak derProtestanten testrjden.T0tzjn
spjt kon hj departjen niett0teene vreedzame schikking bewegen en moestzelfs van
zjne eigenepartj bittereverwjten verdragen
wegens zjne toegevendheid. Hetzelfde viel
hem ten deel, toen hj,doorkeurvorstHev-

iswaarhad hj geene reden om erzich over

te beklagen,datdeoorl0gvan keurvorst.
X'
xrifd tegen den Keizer hem verhinderde deel
te nemen aan het Concilie van Trente,wer-

waarts hj in 1552 gezind waszich te begeven,- wélwerdzjneregtzinnigheid erkend

man rJ> Keulen in 1543 naarBonn geroepen, op de zamenkomst vangodgeleerdenteNaumaan dienshervormingsplan metbezadigdewel- burg (
1554),maarhjmnestniettdminwegens
willendheid Jegens de R. Katholieke partj het verzetzjnervjanden dejdelheid Onderingang zocht te verschalen.Intussehen heeft vinden derlaatstepoging,welkehj in 1557
noch Imdlter,nochiemandzjneroverigevrien- op eene zamenkomst te W orm s aanwendde,

den ooit getwjfeld aan de zuiverheid zjner om een vergeljk tetreFen metdeR.Kathobedoelingen,aan zjne trouw aan de waar- lieken.Toen hj den 19denApril1560teW itheid. HoeveelM elanehton nu en dan ook te tenberg Overleed, was de eenheid der Kerk
verduren had van de heftigheid van Imtlter, zjn laatste wensch.- Hjlieteenzooneneene
beider vriendschap bleef ongeschokt t0t aan dochter na.Eene andere dochterwasin 1547
den d00d van laatstgenoemde toe.
0n zjne echtgenoot
e in 1557overleden.Het
Een groot deel van hetvertrouwen, door zwak en bevreesd gemoedvan laatstgenoemde
Lutlter genoten, werd nt
l overgedragen op had hem veel smart veroorzaakt, en toch
Melanehtâon.Duitschland noemdehem reedste toefdehj nergensz00gaarnealsindenschoot

vprenzjnleermeester,enSvittenberghuldigde van zjn gezin.Zjn geheelevoorkomen droeg

hem als den hersteller der universiteit na den den stem pelvan bescheidenheid en eenvoudigSchmalkaldischen Oorlog, gedurende w elken heid. Niemand, die hem voor de eerste m= l

hj nu eens hier dan wederdââreenewjk- zaq,k0n gelooven, dat zulk een zwalt en

plaats moest zoeken.0ok keurvorst Maurits kleln ligchaam aan den grooten hervormer
achtte hem hoog en deed in zaken van gods- toebehoorde.Doch het hûoge,gew elfde voordienstnietszonderhem tehebben geraadpleegd. hoofd en de levendige,prachtige Oogen gaven
DestemeerverdriethadhjnaImther'sover- getuigenisvan den verheven geest,welke dat

ljden vandegodgeleerden.ReedsopdenRjks- nietig omhulselbewoonde en hetbj hetspredag te Augsburg en n0g meer bj delatere ken bezielde. Z00 heeft Tmeas OrlzllcFzhem
onderhandelingen met de R.Katholieken was Op het doek gebragt.Hj wasopgeruimd in

genaderd tot de uiterste grenzen hetgezellig verkeer,Ongemeen weldadig,zooder toegevendheid.Na den rampspoedigen uit- dathjdaardoormeermalen zelfinongelegenslag van denSchmalkaldischenOorloghadhj, heid geraakte,opregt, onergdenkend en welanchthon
uYel

nietzonder strjd metzjn geweten,toestem- willend Jegens iedereen, zoodat hj de alge-

m ing gegeven t0t hetLeipziger Interim )het- meenetoegenegenheid,inzonderheid diezjner
welk de plegtigheden der R.Katholieke Kerk leerlingen verwierf.Uitalleoordenvan Europa
grootendeelsherstelde.Dientcngevolgeontston- stroomden studenten naarW ittenberg om hem

den de exgerltikeoneenigheden overdepadiaphora (onverschillige zakenl''
,waarbj deLuthersche tlveraars hem als een verrader voorstelden.NOg vreeseljker werd de strjd,toen

tehooren,endewetenschappeljkegeest,door
hem ingeblazen, had n0g lang na zjn heengaan een zegenrjken invloed.Inhetalgemeen
heeft hj zich jegens het onderwjs zeer verMelanchtl
tonmetbetrekkinyt0tdeavondmaals- diensteljk gemaakt,alsmededoorhetschrjven
leert0tde zjdederCalvinlstenoverhelt
le,het van Latjnsche handbaeken Over onderscheinieuwe Luthersche ubiquiteitsdogma verwierp dene onderwerpen,bjv.:ZDe dialectica'',en met afkeuring van de leer der volkomene
verdorvenheid van den natt
lurljken mensch

De anima'' - pEpitome philosophiae m0-

ralis''enz., zoodat hj teregt den eervollen
zooweldemedewerking dermenscheljkevrj- titelontvinq van praeceptorGermaniae.Zjne
he
idbj debekeerinq a1sdenoodzakeljkheid levensgeschledenis werd te boek gesteld door
der goede werken ln bescherming nam.De zjn vriend Joaeltim Ct4mezcriv:, en zi
jne
X.
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DOpera''verschenen in 1541in 5 deelen.Eene Aziëwasverspreid,maarin denl00pdereeuwen
voor de meerbeschaafde volkeren van den
Maleischen stam verdween. Door het onderzoek van Gabelentzis gebleken,datde talen

volledigeuitgavezjnergeschriftenisbezorgd
door îretsel
tneider en Bindseil (1834- 1860,
28 dln).
M elanesiërsisbjdenieuweethnographen
de gemeenschappeljkenaam derdonkerkleurige bewoners van de Australische eilanden,
M nmerkeljk verschillendevandeAustralische

Negers ofdebewoners van hetvasteland van
Australië.Daartoe behooron de inwoners van
Nieuw-caledonië, de Nieuwe Hebriden,den
Archipelvan StaCruz,deSalomons-eilanden,

de'Louisiaden, Nieuw-Brittanje,Nieuw-ler-

land en Nieuw-Guinéa,- in het algemeen

debewoners derwesteljkeeilanden van den
Grooten Oceaan, door de aardrjkskundigen
van onzen tjd doorden naam van Melanesië

onderscheiden van Polynesië en Micronesië.
Immers men vindt 0ok donkerkleurige stammen in den Indischen Archipel, in het binnenland van Celébes, Bornéo, Sumatra en

derMelanesischevolkeren, schoon in bjzonderheden verschillend,een gemeenschappeljk

karakter hebben en eenezelfdefamilievormen.
M elanorrhoea W all.isdenaam van een
plantengeslacht uit de familie der Terebinthaceën.Hetonderscheidtzich door een5-b1adigen, mutsvormigen kelk, eene s-bladige
bloemkroon met 5 korte meeldraden en eene
éénhokkige,lederachtige pruimvruchtmetéén
zaad.Het omvat groote boomen in Indië met
kleverige, zwartverwende sappentenkelvoudige bladeren en groote, bruine aren.M l.
dtatissima W all.vormtmet Rhorea roùp.gfo en
Tectona grandis grootew ouden.Hethoutdient
0D: te bouw en en hetsap levert eene goede
vernis.

eenige Molukken,alwaar zj gewoonljk Ha-

M elasse,zie k
bàiker.
M elastom a L.is de naam van een plan-

de bewoners der Fidsji-eilanden zjn Melane-

en zoete bessen , welke laatsten tot verwen

siërsj m aar verbasterd door den invloed der

worden gebezigd..
AZ decemdentat%m A= I.is

Polynesiërs.Opeenigeeilanden,zooalsTanna,
vindt m en beidevolkeren.De eigenljkeMelanesiërs ztjn in het algemeen roodachtigzwarten hebben wollig,opstaalzdhaar;velen
van hen dragen een zeer dikken haarbos op

een boompje, dat in Malabar groeit; men
gebruikt zjne bladeren metpeperen suiker

raforas ofAlfoeren wordengenoemd,- voorts tengeslacht uitde familie der Melastomaceën.
in hetbinnenland derPhilippjnscheeilanden, Het onderscheidt zich dooreenovalen,schubinzonderheid Op Luzon en Mindanao, waar achtigen, s-spletigen, met aanhangsels voorzj Ajeta(Ita ofIgolotesydoordeSpanjaar- zienen kelk,dooreene s-bladige bloemkroon,
den Negmto'
s en Negrillo's worden geheeten. door 10 ongeljke meeldraden metgekromde
W jdersbehooren daartoe0ok dedonkerkleu- helmknoppen en dooreene s-hokkigebes.Het
rige,onbeschaafde bewonersderbinnemlanden omvat meestalheestersuitde oudeW erel
d,
van hetschiereiland Malakkajalsmede de be- met gesteelde, 5- t0t i-nervige bladeren en
volking derAndamanen.Depapoea'sopNieuw- groote,fraaje,in bjschermen geplaatstebloeGuinea vormen reeds een met de Malejers men.M .malabatltricnm L.heeft ruwe schubvermengd ras. Evenals in den Indischen Ar- benjgolfvormige bladeren en fraaje purperchipel de donkere Alfoeren zich onderscheiden roode bloemen; deze heester groeit in Malavan deveellichtereMalejers,z00verschillen bar, op Ceylon en Op Java. M polyanthum
op de eilanden van Melanesië de Negrito'
s ./!1-.iseen dermeestalgemeenvoorkomende
van de veelblankere Polynesiërs,dieeentak heestersinOostlndië;dityewasheefteirondVorm en Van den grooten Maleischenstam.00k lancetvormige bladeren, llcht-roode bloemen

het hoofd. Hunne lippen zjn minder dik en

minder platgedrtlkt dan die der Negers, hun gelaat is platter en langer dan datvan
laatstgeneem den.Hunvoorhoofdislaag,hunne

oogen zjn klein en zwart,enhunnejukbeenderen springen n0g meeruit,dan hunnewangen.Deschedelwordtnaardeachterzjdeniet
hooger, zooals die der Afrikaansche Negers.
Zj loopen bjna naakt,tatoeérendeschouders

tegen hoest. O0k aan den bast,de bladeren,
bloem en en vruchten van M .A'czcfïl: Dennst.

op Malabarwordtreneeskraehttoegekend.

M elastom aceën is de naam eener plantenfamilie,die zich onderscheidt door de volgende kenm erken: De kelkbuis is met den

etjerstok doorverlengselsverbondenenvormt

daarmede 8- 12 holten. De kelkzoom is 5-j
doch 0ok w e1 4- of G-deelig, zelden alleen
getand of geheel gaaf.De bloembladen,z00

talrjk als de kelksli
ppen,staan in de keel
op een ring en zjn dlkwjlsgetand.Demeelen kleuren het ligchaam metoker.Inmiddels draden zjn aanwezi
y in dedubbele,zelden
bestaattusschen de bewonersderverschillende in geljke hoeveelheld der bloembladen.De
eilandeneengrootonder8cheid.Totdeschoonste ejerstok is2- 8-,doch meestal4- 5-hokkig,
en meest ontwikkelde Melanesiërs behooren en de stamper draagteen onverdeelden stemdeinwonersderFidsji-eilanden.Menvermeldt, pel. De vnzcht is veelhokkiy en veélzadig;
dat de bewoners der Salomons-eilanden in zj is eene met den kelk zaamgegroeide bes
beideopzigten aanmerkeljkvan henverschil- of eene van dezen gescheidene,bj hokken
len.Deuitgestorveneoorspronkeljkebevolking openspringendezaaddoos.Dezaden zjn klein
van Van Diemens-landbehoordevermoedeljk en hebben geen kiemwit.Deze familie omvat
desgeljkst0tde Melanesiërs,hoewelzjveel in het algemeen boom en en heesters,slechts
overeenkomst had met de Australische Ne- weinig kruiden,m ettegenoverstaande,zelden
gers.In onzen tjd vertoonen zich deMelane- kransvormige,nietdikwjlsgekerfdeofgetandej
siërsalsoverbljfseleneenergrootebevolking, 3- g-nervige, door evenwjdige dwars-aders
dieweleeroveraldeeilandentenzuidoostenvail in vakken verdeelde bladeren,zonder steun-
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bladen, en tweeslachtige, regelmatige,eind- en fabrieken vanverduurzaamdvleesch.Vooral
standige, aarvormige bjschermen vormende ditlaatste wordt in groote hoeveelheid uitgebloemen.De vruchten derbesdragendesoorten voerd naar Engeland.Men heeftervervolgens
zjn eetbaar;sommige soorten leveren verf- eene KamervanKoophandel,banken,credietstolen,andere geneesmiddelen. Men vindt er inrigtingen,assurantie-enspoorw egmaatschapvooralin Zuid-Amerika.
pjen en scheepsreederjen. Belangrjk is er
M elbourne,de hoofdstad en voûrnaamste het verkeer langs de spoorwegen en vooral
handelsplaats derBritsche kolonie Victoria in 0ok metstoombooten naar Batavia,Point de
het zuiden van Australië)is t'
hansdegrootste Galle, Aden, Suëz, San Francisco, Callao,
eq volkrjkste plaats van ditwerelddeel.Zj Kaap de Goede Hoop enz. T0t de uitvoer-

ligt 125 geogr.mjlten zuid-zuidwesten van artikelen behoorener(behalve hetreedsverSidney, te voren op de beide oevers der meldevleesch)goud,w0len huiden.Daarenvoor kleine schepen bevaarbare Yarra-Yarra, tegen isde st
ad dehoofdstapelylaatsvan bui% geogr.mjlvan de ylek,waarzj zich uit- tenlandsche waren voorAustrallë.Wj zeiden,
stort in de Hobsonsbaal,den achtergrondvan
Port-philip. Ten westen van deze baai iigt
de voorstad W illiamstown, de zeehaven van
Melbourne,sedert1854 door spoorwegentele-

dat Melbourne te voren op de beide oevers
der Yarra-Yarra gelegen was:men heeftna-

meljk langs een tunnelin derotsen de wateren van ditriviertjeatkeleid,waarna in de
graaf met de stad verbonden. Bj den molo droogebeddinggoudwasscherjenzjnontstaan,

aldaar, die zich 600 Ned.elin de baaiuit- die veelvoordeelopleveren.
strekt,kunnen de grootste sehepenaanleggen.
M elbourne (William Lamb,viscount)
W aar zich thans het trotsche en rjke Mel- een Engelsch staatsman, geboren den 18del
bourne verheft,vestigdenzich40jaargeleden Maart1779 en de zoon van een pairvan Ende eerste volkplanters uit Tasmaniat om er geland,ontvingzjneopleidingte Eton en te
weiland te zoeken voor hunne schapen. In Oxford en wjdde zich aan de regtsgeleerd1837 werd de kolonie alsstad erkend ennaar heid.In 1805 werd hj 1id van hetLagerhuis

n voegde zich bj de W higs,zonder zich
deneerstenministerMelbournegenoemd.Lanp- e
zaam nam hare bevolking t0e,zoodatzj ln sterk te onderscheiden. In de groote wereld
1851 slechts 15000 inwoners telde,- een
aantal, betwelk thans t0t Om streeks200000
geklommen is. Sedert 1837 is Melbourne de
zetel van een bisschop, sedert 1852 die der
W etgevende Vergadering van Victoria. Het
oudste gedeelte der stad heeftnog altjd een
armoedigvoorkomen,maarindenieuwewjken

echterwashjzeergezien,terwjlhj 0okhet
bljspel:prhefashionablefriends''in hetlicht
zond.Later schaarde hj zich aan de zjde
van Canning en was onderdiensbewind kor-

ten tjdsecretaris-generaalvoorIerland.Nahet
overljden zjns vadersin 1828 werdhj pair
en bj de vorming van hetministérie Grey

verheFen zich veletèaat
jesteenen gebouwen. (1830)ministervan BinnenlandseheZaken.In
De straten zjn er regt en breed,van trot deze moejeljke betrekking betoonde hj veel
toirs voorzien en met gas verlicht.Men vindt beleid,en toen Greyin 1834zjnOntslagnam ,
er om streeks 100 kerken,prachtige woonhui- plaatste zich Asfelbonrne als eerste lord der
zen?groote magazjllen,ruime pleinen,be- schatltist aan het hoofd der regéring. Kort
valllge tuinen en Onderscheidene spoorwegsta- daarna trad hj at
'; Peel en W ellinyton kwations. Het drinkwater komt er langs eene men aan hetbewind?doch m oesten ook reeds
kostbarewaterleiding uiteenmeer,dat41/sste in 1835 de portefeullle nederleggen.Nu ontgeogr.mjlvan de stad verwjderd is.Tot de ving M elbonrne nogm aals den last om een
openbare gebouw en behooren er het Parle- W hig-ministérie te vorm en,en dit hield zich

me
ntsrebouw, het gouvernemestspaleis,het gedurende 6 Jaar staande.lnmiddelswashj
stadhm sthetprachtigepostkantoor,debazar,

in 1837 wegens aanklagt,dathj in betrek-

de markthalt het tentoonstellingsgebouw ,de king zou staan metmrs.Norton,in eenprocès
universiteit en de bibliotheek,welke laatste gewikkeld,hetwelk metzjnevrjspraak einin 1871 ruim 62000 deelen telde.Voorts heeft digde, maar hem deed dalen in de achting

men er 3 schouwburgen, een circus,gevan- van hetpubliek.Hiervoorvond hjeenigevergenissen, een groot ziekenhuis, hospltalen,
w eeshuizen, eene kraam zaal, een krankzinnigengesticht enz.D e universiteit,den 15den
April 1855 geopend,bezit dezelfde regten als
de Engelse,
he universiteiten. Daarmede iseen

goeding in de welwillendheid, waarmede hj
sedertde troonsbeklimm ing van Victoria dool'
hetHofbelegend werd.W eldra echterverloor
hj het vertrouwen derverschillende partjen
en m oest in 1841 het veld ruim en voor het

nationaal muséum voor natuurltlke historie, ministérie Peel.Toen deW higsin 1846weder
fabrieken en mjnbouw verbonden.O0k iser aan hetbewindkwamen,weeshj eeneplaats
een statistiek bureau, een bgtanische tuin, in hetK abinetwegensgevorderden ouderdom
een meteorologisch observatorillm teene ster- van dehand,en overleodden 24stenNnvember

rewacht(37149'53/
7Z.B. en 162038/33//0.L. 1848.Hj werd alsriscounf * dîlpf
xr'3eopgelgd doorzjnbroederFrederiekJ'
co
zlp,
îLamb,
van Ferro),en een muséum voorkunst.MTj- vo
i
n
1839
t
0t
l
or
d
Be
al
t
ral
e
ver
heve
n,atthterders zjn er collegiën,gymnasia en velerlei
anderescholen.Hetaantaldagbladen en tjd- volgens gezant te Franktbrtj Lissabon,Maschriften,dater hetlicht ziet,isaanzienljk. drid en W eenen,en overleden dQn zgster)JaTotdeinrigtingen van njverheidbehoûrener nuarj 1853.Deze wasde laatstemanneljke
8t00m -en w atermolens voor graan talkziede- telg van dit geslacht.
rjen,scheepstimmerwerven,metaalgieterjen: M elchisedek (Koning der goregtigheid)
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komt in 1 Mûzes XIV voor a1s de priesterkpning van Salem (Jerusalem), aan wien
Abraham schatting betaalde,en men geeftden
nM m van M elehàedekietenaaneeneGnostische
secte der 3de eeup- welke Meleltisedekalseen
hemelsch wezenbeschouwde,datinhaarstelsel
de plaats van Cltristu bekleedde.

M elchthal (Arn01d von), één van de
grondleggers derZwitserschevrjheid,heette
eigenljk v0n der Halden, terwjl hj zich
Melckthal noemde naar zjne woonplaats in
hetcanton Unterwalden.roen deoostenrjk-

vrouweljke Q.deelig, zoodat hierdoor het
vruchtjealsdoor2 kleppen wordtingesloten.
De kiem is ring-ofhoeijzervormig.Van de
soûrten noemen wj detuinmelde(A.hortensis
L.4,uit Tartarje afkomstig.Zj wordt dikwjls als groente gekweekt en levertroode,
gele en groene verscheidenheden.
O0kf
juyanzevoet(Chenopodium L,ziealdaar)
is een geslacht, hetwelk door sommigen t0t
de M eldegerekend wordt.0.olidl
tm S-.bjv.
draagtden naam van stinkmeldeofgladzadigen
yanzevoet.lletiseenklein,kruipend,éénlarig

sche landvoogd Arnolds vader,een bemiddel- kruid, zich onderscheidende door ruit-eivorden landbouwer,om nietige reden een Juk mige, gesteelde)getande ofgave bladeren en
ossen voor den ploeg liet weghalen en de gladde,glanzige zaden.W j geven van deze

knechtvan diendwingelanddaarbj verklaarde: plant hierbj eene afbeelding, nameljk in a

DDe boeren moesten zelven den ploeg maar van een st
enyeltop in natuurljkegrootte,in
trekken,z00 zj brood w ilden hebben!''ont- b van eeneultgespreidebloem op lo-voudiqe
brandde de z00n in toorn en sloeg dien huur- grootte, en in c van een viertalcellentdle
ling. Aanstondsnam hj de vlugt, om zich als meeldauw op de bladeren liggen,op 100aan de wraak van den landvoogd te onttrek- voudige grootte. H et komt als onkruid algeken,doch deze deed den vader de oogen uit- m een voor.
M elendez V aldes (D0n Juan),een '
der
steken.Nu verbond zich Melekthalmetzjne
vrienden Wal
therF'
RrdfenWernerSfcl#@
cc/zdr, grootste Spaanschedichters vandennieuweren
en deze drie,betjd,geboren den
'
11din Maart1754
nevensdertigman)
1
teRiberadelFresnen,die hen verl
no in deprovincie
gezelden,bezwoeEstrem adura, sturen des nachts na
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Cltenoïzdium plldttp?.
de groote gaven
zich niet z0u afvan M elendezFclscheiden van het
Duitsche Rjk,en datmen aan de abten en des. Nadat reeds ill 1780 zjn dichtstuk
edelen niet z0u onthouden wat hun toekwam. XBatilo'' door de Académie was bekroond,
O0k z0u men zooveelmogeljk vermjden het vertrok hj naarMadrid,waar hj in kennis
bloed der landvoogden te vergieten,daar de kwam met Jovellanos, die hem bereids het
bondgenooten niets anders verlangden dan de volgende Jaar een hoogleeraarsambtte Salavoorvaderljke vrjheid V00r hen zelven en manca bezorqde. Het eerste deel zjner gevoor hunne nakomelingen. De dag dier vrj- dichten, dat In 1785 in het lichtverscheen,
heid brak aan op den lsten Januarj 1308 werd met grooten bjvalontvangen.In 1789

(zie onder Zwitserlandj.

M elde (Atriplex L.)isdenaam van een
plantengeslacht uit de familie der Chenopodiaceën.Het onderscheidt zich door de geljktjdigeaanwezigheidvan één-entweeslachtige
bloemen.Bj de manneljke en tweeslachtige
bloemen is hetbloemdek 3- 5-spletig,bj de

verkreeg htJ
'eene betrekking aan hetgeregtsh0f te Saragossa, later bj de kanselarj van
Valladolid, en in 1797 zag hj zich benoemd
t0t raadsheer te Madrid,waarzjn vriend J0rellanos minister was.Bj den valvan laatstgenoemde verloor M elendez TG 1#:.
:nietalleen
zjn ambt,maar werd zelfsnaar Zamora ge-

MELENDEZ YALDES- MELILOTUS.

bannen.In 1802 ontving hj verlofom terug
te keeren,ging gedurende korten tjd llaar
Salamanca en vertrok toen wedernaarMadrid.
Na den intogt der Franschen schaarde hj
zich aan de zjde van hetnieuwe bewind,
maar haalde zich daardoor de vreeseljkste
gevolgen op den hals, zoodat hj eenmaal
naauweljks aan den dood ontkwam.Na het
verdrjven der Franschen moest hj dewjk
nemen naar Frankrjk,en hj Overleed den

pend-vindeelige bladeren,terwjldebloemen
eene groote hoeveelheid honigsap afzonderen.
M .vg/pr L.is een heester ter hoogtevan
2 t0t 3 Ned.el, die aan de Kaap groeit en
donkel-brainronde,in trossen geplaatste bloe-

men draagt.Wanneermen ztllk een bloejen-

den trosschudt,valt daaruiteen ta1van aangenaam smakende honigdroppelsopdengrond.
M .zzliwpr L. is kleinor dan de voorgaande
soort en draagt roodachtige bloemen, t0t
24sten Mei1817 te Montpellierin bekrompene lange,okselstandige,hangendetrossen zam enOmstandigheden. Melendez Valdes heeft een gevoegd. De honig van deze soortis zwart

nieuw tjdperk doen aanbreken in degeschie- enMheef
jeenonaangenamenreuk.
denis der Spaansche dichtkunst, zoodat de
ellbocus (De),eendermerkwaardigste
naam van rRestaurador del Parnaso''hem in

toppen van hetOdenwald,is 500Ned.elhoog

Spanje methetvolste l'
egttoekomt.In zjne en ontvangtveolbezoek op zjn toren,vaneigene gedichten leverde hj modellen van een waar men een praehtig uitzigtheeft.Denaam
gezuiverden nationalen dicllttrant. D e eerste

Melibocon oros beteekent bp Ptolomaeus het

uitgavezjnergedichtenverscheenin 3deelen
(1797);zj isna zjndoodherdruktin4deelen
(1820), en hetlaatstin hetlichtverschenen
in 1838.Daarenboven schreefhj:pDiscursos
forensel.''

Thurinrerwoudofden Harz.

M ella is de naam van een plantengeslacht
uit de familie der Meliaceën.Hetonderscheidt
zich dooreen s-tandigen kelk ,eene s-bladige
bloemkroon, een rolrond of getand honig-

M ellcocca L. is de naam van een Plantengeslacht uit de familie der Sapindaceën.
Het onderscheidt zich doo1. een 4-deeligen
kelk en door eene 4-deelige bloemkroon met

3 op eene schjf geplaatste meeldraden,een

3-deeligen stempel en eene 2- t0t3-hokkige,
nietzeer vleezige pruim.Hetomvat00st-en
W est-lndische boomen, en van de soorten

napje,in de keelvastgehechtemeeldraden en noemen wj:M.lï
lsf
.
g L., een hooge boom
eene steenvrt
lcht met eene harde,s-hokkige met eene fraaje, dlgtbebladerde kroon, in
noot. Het omvat boomen en heesters,die in W est-lndiëenCaraccasgroejendeen00knaar
Oost-en West-lndiëgroejen.Debelangrjkste Brazilië overgeplant.De vruchten zjn zuursoortisdepaternosterboom (M.Azedarae'
h L), achtig en smakeljk en worden doorvelenge,
3 t0t 6 Ned. el hoog en 0ok in het zuiden

van Europa en in de zuideljke Staten van

nuttigd:

M elllotus L. is de naam van een plan-

Noord-Amerika te vinden. Alle deelen van tengeslacht uit de familie der Vlinderbloemidezen boom hebben een bitteren sm aak en '
h
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veroorzaken duizeling, braking, buikloop,
krampen en zelfsden dood.In Italië gebruikt (
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t0ttrossen vereenigde bloemen.
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milie met de volgende kenmerken:De kelk

is 4- ofs-deelig,de bloembladen zjn somtjds

aan den voet zam engegroeid,hetaantalmeeldraden is meestaldubbelzO0 grootalsdatder

j
I

bloembladen,de ejerstok is3-t0ts-hokkig
metz-ejige hokjes,de stamperdraagt3t0t5
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vaak gescheidene stempels,de vruchtis3-t0t
s-hokkig en wél eene bes,eene steenvrucht
of eene 3-t0t 7-kleppige zaaddoos met één-

Oftweezadige hokken.De zaden zjn onyevleugeld,m etofzonderkiem wit.Dezefamllie
omvat boomen en heesters met doorgaansaf-
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M ellanthus isdenaam vaneenylantengeslacht uit de familie der Sapindaceën.Het raadplege men het artikelHonigklaver.W tj
onderscheidt zich door een s-bladigen kelk, geven hierbj eene afbeelding van Melilotws
door 4 bloembladen en eene 4-hokkige zaad- o
ycizlcli: < ,nameljk in a hetbovenste,in
doos. Het omvat heesters in Zuid-Afrika en b hetondersteyedeel
tederplant,eninceene
op hetHimalaya-gebergtemetOneven.en afl00-

peul op 3-voudlge grootte.
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M elissa L. is de naam van een plantengeslacht uit de familie der Lipbloemigen.Het
onderscheidtzichdooreenbuisvormigen,s-tandigen kelk en door de kleine tanden der b0venlip,- voprts door eenebuisvormige,naar

aan deoppervlakte en vormtdenroom,terwjl
de melk steedsondoorzigtig bljft.Lostmen
daarentegen veelkeukenzoutin melk op,dan

kan men doorfltratie devetbolletjes erafscheiden en men verkrjgt een kleurloos;l-

boven zich verwjdendebloem en eene 3-10b- traat,bestaande uiteene oplossing van eiwitbige 1ip met eene '
eivormige middenlob. De achti
ge stofen, melksuikrr en zouten.De
helmknoppen zjnvoorzienvaneendriehoekig melkbolletjes zjn zeerklem.Deeiwitachtige
helmbindsel,zoodat zj zich aan de toppen stoflbn der melk worden gewoonljk kaastof
vereenigen, en de stamper heeft 2 spitse uit- geheeten,maar zj bestaan uitverschillende
einden,terwjldevruchten afgerond zjn.De stoFen, die men van elkander scheiden kan,
gewone Adlïddt
: (M.oëcinalis L.j, 00k wel daar zj onderden invloed van verschillende
citroenkrwLd (Oifrol:IJl)geheeten, heeft een reagentiën in een onoplosbaren toestand over-

kruipenden, onderaardschen wortelstok. De gaan. Eene in melk niet opgeloste eiwitvierkante stengelis metfjneharen bezeten stof omhult het vet,eene andere wordtdoor
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stok (5) en van
eene bloem (c),
O0k het cnweder
Jfelhsapllcïnclïd.
beide 21/: maal
ofliever hetdaarvergroot.
bj zich ontwikkelend 0Z0n schjnt het zuur
Men vindtin demelissa-soorten aetherische T7orden te bevorderen.M en kan uitversche
olie, looistof en eene bittere extractiefstof. m elk de kaasstof d00r een sterk zuur doen
D ie plant is dan 00k van ouds gebezigd als neêrslaan, vooral door leb,en de vloeistof,
een geneesm iddel tegen hysterie, hypochon- waarui
t de kaajstof verwjderd is,draagt
drie,verlammingen)krampen enz.Ook thans den naam van '
wek.W anneer de kaasstof zich
n0g vindt men Aqua Melissae(EaudeCarmes) afscheidt,voertzj de vetbolletjesmede2z00in de apotheek.
dat de wei zeer schraalis.De zouten m de
M elk , afgescheiden door de borstklieren melk ziJ-n verbindingen Van chloor, k00ldervrouweljkezoogdieren,iseenewitte,0n- zuur, vooral phosphorzuur met kalium ,nadoorzigtige vloeistof,welkezich onderdenmi- trium , cal
cium,magnesium en zeer gerinye
croscoop vertoontalseenewaterheldere,kleur- hoeveelheden jzer.Zwavelzuur ontbreektln
looze oplossing, waarin tallooze kleine vet- de melk. Melk van vrouwen reageert,wan-

bolletlesdrjven.Deze verstroojenhetdaarop neer zj versch is, steeds alkalisch of neuvallend licht naar alle kanten en geven alzoo traal, maar die van plantenetende dieren is
aan de melk harewittekleur en hareondoor- dikwl
jls, die van roofdieren steeds zuur.
zigtigheid.Devetbolletjeszjndooreenhulsel Vûorzeker heeft de voeding daarop een bevan kaasstof omgeven, en deze verhindert langrjken invloed. De quantitatieve zamenhunne vereeniging,alsmede de oplossing van stelling der melk is verschillend bj de verhet vet in aether. Voegtmen er azjnzuur of schillende soorten van dieren,en daarenboven
kaliloog bj, dan lost het kaasstofhulselop, bj dezelfde soortafhankeljk van ras, voewaarna men het vet in aether kan oplos- ding,ouderdom ,gezondheid:saizoen,klimu t
sen.Laat men de melk stilstaan,dan ver- en verzorging.Gemidddeld vlndtm en volgens
zameltzich een grootgedeeltedervetbollet
les M olesckott..
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In1000deelenmelk
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Kaasstof........... 28,11.. 54,05 .. 46,59.. 53,42.. 55,47.. 20,18.. 16,41
Boter.............. 35,64.. 43,05.. 43,57.. 58,90 .. 84,50.. 12,56.. 68,72
Suiker............. 48,17.. 40,37.. 40,04.. 40,98 .. 45,18 .r.

Z
outen.............2,
42..5,48..6,22..6,81..8,45 %
'o
''()z(.ygj5(j
W ater.............885,66..857,05..863,58..839,89..806,40..910,24..828,37

Metbetrekkingt0tdedelfstoFeljkebestand- minder en waterachtiger melk dan jongere,

deelen bevatten 1000deelenkoemelk1,29kali, en in hetalgemeen isbj dekoejen demelk
0,12magnesia,0,03 jzeroxyde,1,54yhosphor- des zomers vetter dan in den winter.Gebrek
zuur,0,14 koolzuur, 0,78 chloorkallum ,0,25 aan voedsel en slecht voedsel doen de hoechloornatrium en 0,003 kiezelzuur.In de melk veelheid melk en in deze dehoeveelheidboter
van vrouwen vindt m en:0,38 chloorkalium , afnemen. Vochtige weiden maken de melk
0,16 natrium ,0,22phosphorzuurnatrium ,1,37 dup, de boter week en verminderen de hoephosphorzuur calcium,0,27phosphorztlurm ag- veelheid kaasstof.D00rhetnuttigen vanmaïs-

nesium , en sporen van phosphorzuur jzer. stengels geven de koejen veelmelk en deze
Haarsoorteljk gewigtisgemiddeld 1,
033.Zj is daarbj zeerzoet.Volgens Tltomson neemt
wordt niet zoo ligt zuur a1s koemelk,haar de hoeveelheid en de vetheid der melk t0e
kaasstofscheidt zich dool,zuren niet z00 ge- metde hoeveelheid stikstof,welkedekoejen
makkeljk af en de hieruit verkregen boter in haar voedsel gebruiken.Eene goedeweide

is weeker. Geitenmelk beeft wegens de eene brengt meer kaasstofin de melk dan stalvoeof andere n0g onbekende zelfstandigheid een dering. Vele planten geven aan de m elk en
eigenaardigen bjsmaak.Demelk derkemelin aan de hieruit bereide botereeneigenaardigen

is z00 dik-vloeibaar, datzj metwatermoet
aangelengd worden.Ten gevolgevanhetaanmerkeljk gehaltevan melksulkerisde melk
der éénhoevige dieren zeer zoet,terwjl zj
ligtt0t gisting Overgaat.D ehoeveelheidm elk,
welke eene k0e geeftis afhankeljk van het

smaalt,bjv.knollen. Bergkruiden bezorgen
aande melk een aangenamen geur.Vooral00k

tjd, die sedert het melk-worden verloopen
is,enz.De k0e geeft de grootste hoeveelheid
in den ouderdom van 4 t0t10Jaren.Groen

heeftzindeljltheid een grooten invloedop de
hoeveelheid en dehoedaniyheidvan demelk.
Bj vrouwen kunnen hevlge gemgedsaandoeningen demelk zoodanig veranderen,datzj
gevaarljk wordtvoorden zuigeling.
D()melk derkoejen heeftweleensgroote
gebreken.Vaak iszj reedsdadeljk zuuren
hetgebeurt00k wel?datzj eeneblaauweof

voeder, vooral klavertvermeerdert de m elkafscheiding.VolgensBeequerelen Vernaisgeeft
het Nederlandsche rasdegrootste hoeveelheid
m ellt.
Kortvöören na de bevalling heeftde melk

ste.Men verkrjgt voortsdemelk doormid-

ras,den ouderdom ,de voedingsm iddelen,den

eene andere zamenstelling en draagtden naam

gele kleur heeft.Zulke gebreken kunnen ontstaan door hetnuttigen van bepaalde planten,
doch ook door ongesteldheid van het dier of
door eene verkeerde behandeling van ditlaat-

del van melken,nameljk doormetde hand
van biest (colostrum).Dezeisin hetalgemeen een luchtledig te brengen in de tepelbuizen.

dikvloeibaarder dan m elk,vuil-geelvan kleur Dit geschiedt echter 00k wel door melkma-

en bj vrouwen ongemeen zoet. Molesekott chines,nameljk doortrechtervormige buizen
levertvoor biest de volgende cjfers:
van kaoetsjoek,waarin de tepelsworden opIn1000deelen?
'z
'e'
sf van vrouwen, van koei
len? van geiten, van ezelinnen.
Kaasstof............. 52,73..........126,98 .........275,00...........166,95
B0ter................ 33,47.......... 34,99......... 52,00........... 7,18
Su1'ker............... 44,66.......... 42,63......... 32,00 .......... ag!:
Z0ut0n............... 4,74.......... 7,84.........
.......... '
ater...............864,40..........787,50.........641,00...........795,77
De hoeveelheid room vermeerdertindekoe- genomen;diebuizen zjnverbondenmeteene
melk in de eerste 30 dagen na de geboorte zuigpomp. Het is moejeljk, groote steden

van hetkalf.De melk vanvrouwenverkrjgt
in den eersten tjd meerkaasstofen minder
suiker,terwjlhetbotergehalteafwisselt.De
terugkeer der maandeljksche zuivering geeft
aan de m elk een ander kw antitatiefzamenstel, en bj zwangers:hap vermindert het
kaasstof- en vermeerdert hetbotergehalte.In
de melk van Jonge vrouwen vindt men betrekkeljk meer vaste bestanddeelen dan in
die van oudere.Ook geven bejaardekoejen

behoorljk van melk te voorzien,daardeze,
vooralin den zomer,spoedig zuurwordt.Om
dit te verhoeden,kooktmen deverschemelk,
die men daarna vervoert, Of m en koelt ze

aanmerkeljk af.O0k bezigtmen in den laatsten tjd een melk-extract, dat in Cham by
Zug,in Kem pten?teHildburghausen,teH am -

burq enz. bereid wordt.Ditgeschiedtdoor

hetlndampen van m elk in een vacuumtoestel
onder toevoeging van rietsuiker. Zulk een
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melk-extractschjntvolgensLkblg enanderen de boter en kaas)in 0ns Vaderland nagenneg
de bestevûrm te zjn,waarin men melk be- in alle huisgezinnen gebruikt.Van ouds hebYFaren en verzenden kan. Het bestaat uit ben koejen,geit
en en schapen veelt0t0nvaste zelfstandig- derhoud der menschen bjgedragen.De Ara2
2
,
4
4
0
/
O
wa
t
e
r
e
n
ç7
,
5
6o
/
o
heden. Deze laatste zjn: 500/O toegevoegde bieren, Syriërs en Egyptenaren drinken de
suiker, 9-120/m boter,12- 13O/mkaasstofen melk vankemelinnenendromedarissen.Ezelinmelkproteïne,f0-17O/o melksui
keren 2,20/ nenmelk Yiordt veelal aan teringzieken toe.

minerale zouten. Dit extract lost in 4,5-1
deelen water op t0teene vloeistof,welkealle
eigenschappen bezit van zuivere melk,waaraan men wat suiker heefttoegevoegd.
Om melk te analyséren,vermengtmeneene

gediend.DeKalmoeken gebruikengaarnezure

melk (tsjigan)van merrie
-n,en devolkender

Aziatische steppen bereiden daarvan een alkoholischen drank,koemisgeheeten.V00rvele
zieken,voor herstellenden en voorouden van
afgewogenehoeveelheid met l/sdevandatge- dagenismelk een uitstekendmiddelt0tinstandwigt droog zwaarspaat,brengt een en ander houding der ligchaamskracht.
aan het koken en verdampt hetin een waDe melk
rdt bj de vrouwen afgescheiterbad,waarnamen debj 1000C.ac.
hterge- den door dewo
borstklier)welke Op de wjze
blevene vaste bestanddeelen weegt. Hieruit der speekselklieren zamengesteld en in het
trekt men met aether de boter, wier hoe- vetvan den vrouweljken boezem beslotenis.
veelheid bljktuithetgewigtsverlies.Op de- Deze klier bestaat uit15 t0t25 ronde,hoe-

zelfde wjzebepaaltmen dooruittrekkingmet kige ofpeervormige,digtbjelkaârgeplaatste
alkohol(met een soorteljk gewigtvan 0,85) lobben,terwjldezeweder zamengesteld zjn
hetbedrag van melksuiker.Hetoverbljvende uit kleinere lobbetles,doorklierblaasjesgewordt gegloeid,en daarin bevinden zich dan vormd (zie ;g. 1).Ieder klierblaasje komt
het zwaarspaat en de zouten.
uit in een ;jn kanaal)dat,evenalsdesteel

Men heeft versehillende hulpmiddelen aanbevolen om de echtheid en deugdzaamheid van de
melk te onderzoeken.Daartoedient

van een draiventros, van alle
kanten metblaas-

*
Jes is bezet. De

kleinekanalenvereenigen zich ge-

dursq t0tgrootere
en elndelt
jk komt

bjv. de galacto-

uitiederehoofdlob
der klier eene
melkbuis te v00r-

meter van Donnl,
bestaande uit een
paar glazen cylinders.De tusschenruimte tusschen

schjn, die naar

den tepel loopt.
Van het boven
vermeld colostrnm

deze, als zj in

elkander zjn ge-

zien wj in qg.2

schoven, wordt
met vetbolleses
met melk gevuldj
gevuldecellen (J),
en men bepaalt
massa's vetbolletegenovereenlicht
tles, die het celvan bepaalde
vliesverlorenhebsterkte de meerpig. 1.
ben (bj enafzondere of mindere
derljke vetbolleondoorzigtigheid van de melk. O0k andere tles(c).
werktuigen, zooals areometers, melkwegers
Den naam van?lantenmelk kan men geven
enz.heeftmen bj datondgrzoek aangewend, aan iedere emulsle,maar men heeft 00k nadoch alleen de scheikundlge analyse geeft tuurljke melksappen bj de Euphorbiaceën,
eene volkomene zekerheid.Men verlate zich Urticaceën enz.Deze melksappen bevatten in

dus hoofdzakeljk op de kleur,den reuk en
den smaak en onderzoeke of de melk 0ok
een bezinksel heeftvan meel,leem ofkrjt.
Intasschen komen andere melkvervalschingen
dan met water zeer zelden voor.

Demelk ishetnatuurljk en meestgepaste
voedselvoorden zuigelingznameljk d!melk
van zjne eigenemoeder,lndien deze ln een
gezonden toestand yerkeert. Het is zeergevaarljk, pasgeboren kinderen met koemelk
te voeden, indien men deze niet zoodanig
verandert,datzj in gehalte der verschillende
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bestanddeelen zooveel mogelpk metde melk plaats van boter kaoetsjoekbolletles en zjn
van vrouwen overeenkomt.00k voorvolwas- vMk hevige vergiften.Daarentegen levert de
senen bljftmelk een uitstekend voedsel;zj koeboom eene wélsmakende, gezonde, eenigwordt trouwensmetharehoofdbestanddeelen, zins kleverige vloeistof: die d00r de inboor-
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lingen van Zuid-Amerika in groote hoeveel- wei(dusna deafscheidingvan boteren kaaBheid genuttigd wordt. Het zamenstel dezer stof)dûordezet0tkristallisatieuittedampen.
vloeistof komt in het algemeen metdatvan Zuiveremelksuikervormtwitte,doorschjnende,
melk overeen,doch hare eiwitachtige stolen hardekrist
allen,diein 21/2deelenkokend,in

stremmen gedeelteljk reedsdadeljk doorden 5t0t*6deelen koudwater,maarmoejeljkin
invloed der dampkringslucht. In Oost-lndië alkohol Oplossen, niet zeer zoet van smaak
en op Ceylon groeitAselepiasJccf#àrc L.en zjn en tusschen de tanden kraken.Zj ver00k van deze plant gebruikt men het melk- li
est bj 1300 C.50/0 van haar gewigtaan
?
x/ïlï,
: 1Ft Arnott Ofde water, wordt bj 1600 C.geel,bj 1750C.
BaP. Tabernaemontan@ '
melkboom van Ilenaerary levert eene zoete bruin en smelteerstbj 2030C.Hetladoeamelk ,die eene groote hoeveelheid stofbevat, ramel geljkt op het caramelvan rietsuiker,
wellke het midden houdttusschen kaoetsjoek maar geeftmet barytwater geen neêrslag.
en hars. Het melksap van Aga'teczzlerïczzlc
M elktanden zie Tanden.
M elkw eg (De)isde naam van den witgistzeerligtenlevertdepulque,terwjlo0k
de kokosnoten eenesoortvanmelk verschalen. achtigen gordel,diebjna a1seen grootecirM elkdistel. Ondel'dezen naam komen kellangsden sterrenhemellooptendenevenaar
in 0ns Vaderland als Onkruid voor:deakker- Onder een hoek van 63O snjdt.Tusschen A1wzelk#i,
sfe! (Sonchus arvensis), de moes-melk- debaran en deTweelingen kruisthjdeedipt
fidfel (S.Oleraceus)en de siekeligemelkdistel tica en looptvervolgens dtlol.de sterrenbeel(S.asper),die hun naam Ontleenen aan een den:den W agenman (waarCapellazichJui8t
melkachtig sap) dat zj bevatten,en t0tde in den randvan den Melkweg bevindt),Perfamilie der Zaamgesteldbloemigen behooren. seus,Cassiopeia,Cepheus en de Zwaan,w= r
De eerstewordtonpeveereen Ned.elhoog, hj zich bj de ster Deneb in 2 armen verheeft schaafsgewjslngesnedene bladeren met deelt van welkedenoordeljkelangsdeLier,
afgeronde slippen aan den voeten velegroote door Hercules en ophiuchus onderonzen h0jldeandere,van den
gelebloemenmetklierachtigehaart
jesOp het rizon verdwjnt,terwi
omwindsel. Deze plant kan den grond ge- Arend afnagenoeg evenwjdig loopend met
ducht tlitputten, maar wordt 00k met den den noordeljken arm ,in den Schtltter den
ploeg gemakkeljk uitgeroeid.De moes- en gezigtseinder bereikt. Nabj het Zuiderkruis'
stekelige m elkdistel onderscheiden zich van nadertde Melkweg hetdigtst t0tdezuidpool
de voorgaande soort door het m eer toege- en kom tlangs den Grooten Honden den Eenspitste der uitgebloeide bloemen en door het h0grn weder in de Tweelingen.De Melkweg

gemis van klierachtige haartjes op het gemeenschappeljk omwindsel. 00k de D eveFrpvf
zl
d-t
fidfel (Carduus Marianus)wordtwel
een
Mseme
l
kdistelgenoemd.
lkkruld (GlauxmaritimaL.)isdenaam
van een klein,digt bebladerd plantle7dat

is zeer ongeljk van breedteq deze bedraagt

tusschen Ol'
ion en den Kleinen Hond 22O en
op den eenen arm tt
lsschen Ophiuchusen het
Schild van Sobiëskislechts 3O.O0k hetlichtgevend vermogen is op verschillende plaatsen
van dien gordelzeer verschillend.
Volgens de Grieksoh-Romeinsche fabelleer
00k in 0nsVaderland opziltigegrondengroeit
en a1s moeskruid en salade gegeten wordt. i
s die witte streeq aan hetuitspanselmelk
Hetbehoort t0t de familie der Sleutelbloemi- van Here(Jun0),ultden mond van Reraelh

gen (Primulaceae)en leverteen goedvoedsel (Hérculés) weggevloeid, of een ov6rbljfsel
van den brand,door Phaëton aan den hemel
v00rkoejen en schapen.
M elksuiker is een bestanddeelvanmelk. ontstaan.Tkeophrastltshieldden Melkwegvoor
Men kan ze tot nu toe niet uit andere sui- een band?die de beide halfronden bjeenhield.
kersoorten verkrjgen, hoewel zj in schei- Na de ultvinding der verrekjkers bleek het
kundig opzigt zeerdaartoe nadert.Zj isuit echter, dat de Melkweg uit eene ontelbare
k00l-, water- en zuurstof zamengesteld en menigte kleine sterren bestaat en dathj de
kan onder sommige invloeden (fermenten en gedaante heeft van eene lens,terwjl onze
zuren),op dergeljke wjzeals derietsuikerj zOn niet ver van het midden dier schjfis
in eene andere suikersoort)de galactose,die geplaatst.
in zam enstelling m et drtliven- en vruchtenM elkw eger (galactometer) is een werk-

suiker overeenkomt,worden omyezet.Geen tuig, dat volkom en Overeenstemt met den

w onderalzoo, dat de Tartaren ultm elk een areometer en enkel dient, om hetsoorteljk
alkoholischen drank bereiden,daar galactose, gewigt van melk te bepalen.Zie voorts onder
evenals druiven- en vruchtensuiker, hoewel M elk.
langzamer dan deze, in alkoholen koolzuur
M elkzuur bezitbj andereeiqenschappen
overgaat. Somtjds ondergaat de melk eene dezelfde zamenstelling als melksulker en ver-

melkzuregisting,en wélbj eene snelleont- vult bj de dierljke en plantaardigestofwisleding van melksuiker.Deze wordt bj het seling eene belangrjker0l.In demaaqwerkt
zuur w orden van melk in m elkzuuromgezet, hetmetfermenten (pepsine)teroplosslngvan
en ditlaatste verandert,bj eeneverdereont- hetvoedselenbevordertdusdesyjsvertering.
leding,in boterzuur.De alkoholischeenmelkzure gisting heeft plaats onder den invloed

derkaasstof,eene eiwitstof,diegemakkeljk

Men vindt hetmelkzuur echter nlet alleen ln
de maag, maar 0ok Overal elders in het ligchaam. Het kan uitvelerleistoFen ontstaan,

tot ontleding overgaat en dan alq ferment de nameljk uit suiker, eiwitstoFen enz. Het
melksuiker ontleedt in alkohol,melkzuur en
boterzuur.Men bereidt de melksuiker uit de

komtbjv.in zuurkoolin groote hoeveelhei;
V00r.
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M elocactus of meloeneadwn noemde de bjval en onderscheidene navolgers.Z00 ontprinsvan Dalm-Dyekzoodanigecactussoorten, stonden plno''en pKephalus en Procris''van
die een bolrond en een gerlbd ligchaam be- Reol
tardt,- rsophonisbe''van Neefe,- en
zitten,waarop stervormiggerangschikte,vaak Lampedo''van den abt Voyler. Toch bleef
zeer sterke stekelszich verheFen.Boven dra- het melodrama niet lang in den smaak,0m-

gen zj een rolrond en ruig verlengsel,waar- dat het voor één persoon onmogeljk iseen

aan zich kleine, meestal levendig gekleurde dramatischen toestand naar eisch voor te stelbloem en ontw ikkelen. Degewone veloezlclcff:.
: len. Om hieraan te gemoet te komen, gaf
(M. communis L.
j wordt grooter dan een men aan het meloflrama een lyrischen vorm ,
manshoofd en groeit op dorre,rotsac,htige of doch hierdoor vervielmen t0thetkwaad,dat
zandige plekken in de Zuid-Amerikaansche we1gewaarwordingen ontboezemd,maargeene
keerkringslanden.Deze plant draagt er den handelingen aanschouweljk gemaaktwerden.
naam van pBron der woesttjn'' omdathare Dit gaatreedsbeter in hetduodrama,hoewel
vruchtvan binnen steedsvoorzien is van een o0k daarbj de hulpmiddelen n0g altjd zeer
waterachtig, verfrisschend sap, hetwelk er beperkt zjn. llaar komt '
nog eene andere
aan menschen en dieren lafenis biedt.
moejeljkheid bj.Men gafaanhetmelodrama
M elodie (De)beteekentin demuziek de een ernstig karakter, om de componisten in
zangwjze.Zjis'dehoofdstem in een muziek- de gelegenheid te stellen t0t het schilderen

stuk.Zj wordt begeleid doorhetaccompag- van hartstogteljkegevoelens.Daarechterde

nement,datvoorée
'n of meerstemmige zàng- handeling blnnen enge grenzen besloten bleef,
nummers kan bestaan uit de begeleiding van was 00k daarmede niet veel gewonnen. In
één ofmeerinstrumentan,terwjlde melodie plaatsdatde muziek dedeclamatieversterkte,
in de instrumentale muziekeveneensversterkt liep de dedamatie gevaar in zang te ontaaren verfraaid wordt door den steun vanandere den. W él z0u men kunnen beweren,dat de
instrumenten. De melodie op zich zelve is muziek den indruk van grootsche natuurverdun, en duardoor spoedig eentoonig en ver- schjnselen op den spreker kan weérgeven,

lrverschjnselen zjnzeldzaam.
vervelend.Zj maakt den vereischten indruk doeh zulkenatul
pas als zj in verband gebragt wordt met Eindeljk benadeelt 00k de afwisseling van
de harmonie.Daarvoor dientvooralde bege- declamatie en muziek den indruk van hetg0leiding.Goed muzil
taalontwikkelde Personen heel. De dichter van een melodrama is van

denkenzich bjelkemelodieterstonddedaarbj meening,dat hj den componistnietgenoeg
behoorende harmonie. Het groote publiek gel
eqenheid vexschaft om zjnekunstln toehechtveelaan de melodie1en onthoudthaar asslng tebrengenjwanneerhj zich nietbegemakkeljker dan de andere stemmen,0m- pvert, om gestadig strjdendegewaarwordindat zj de hoofdstem is, die meestal,niet gen op te voeren,doch daardoorontstaateen
altjd, door de bovenpartj, de sopraan of volslagen gebrek aan eenheid indecompositie.
td1tallesbljkt,dathetmelodramasteeds
tenor, wordt gezonren ofdoorde meestop Ui
'tgehoor werkende lnstrumenten qespeeld in een ondergeschikten rang zalbekleeden in de
ensemble-stukken. V00r het vlnden van
nieuwe m elodieën w ordt eene dichterljke natuur vereischt meteene rjke fantasie.Deleer
der harm onie kan men door studie magtig
w orden.De Italianen hebben in hetscheppen
van melodieën eenen grooten naam ,maarver-

kunst.

M eloen (Cucumis Melo L.) is de naam
van de familie der Kalebasachtigen (Cucurbitaceae).Zj onderscheidt zich door een stjfeener plant van het kom kom mergeslacht en

harigen, klimmenden stengel, enkelvoudige
vallen tevens dikwjls in de fout,datzj de ranken, hartvorm ige, s-lobbige, aan de m t-

harmonie verwaarloozen.Hetomgekeerdetreft einden der lobben afgeronde,getandebladeren
men aan bj de meeste musicivan de Duit- en b0l-ofeivormige,gladde ofgeribde vruchsche school.
ten.Zj is afkomstig uit Azië,maarwordt
M elodram a noemt men in het algemeen thansin alle werelddeelen gekweekt.Erzjn
ieder metmuziek verbondentooneelstuk,maar meloenen,die ondergunstige omstandigheden
vooraleene soortvan drama waarindedecla- 0ok op den vrjen grondt0trjpbeid komen.
matie begeleid wordtdoor instrumentale mu- T0t de verseheidenheden behooren gladde meziek. Deze laatste dient om de gewaarwor- loenen, netvormige meloenen en wratachtige
dingen,door hetdichtstuk opgewekt, te ver- meloenen (canteloep),naargelangvan degesterken. De muziek heeft dus hier geene steldheid der vruchtschaal.Dekleurdervruchzelfstandige ontwikkeling,zooalsin deopera, ten is groen, geel of wit. Men kweekt de
m= r wordt geheel en albeheerscht door de meloenplanten in bakken,die goed voorzien
declamatie. A1z00 bestaat deze steeds uit zjn van paarden-en schapenmesttvermengd
afgebrokene, vaak zeerkorte,slechts eenige met tuinaarde. Bj hare ontwikkeling veraccoorden voortbrengende deelenjw elke niet eischen deze planten veel zorg. De geurige
eenszamenhangen.Ineenmonodramaisslechts vrucht behoort t0t de aangenaam ste dessert-

êén persoon,en in een damdrama zjn twee vruchten. - De watermeloen (C.Citrullus
personen werkzaam.In Dnitschland bewerkte Sering.
),met sappig vleesch en zwartekerhet eerst de dichter en tooneelspeler Joltann nen, onderscheidt zich van de voorgaande
Olridfïcl Brandes(1775)de cantate rAriadne'' soortdoor de vinspld ige lûbben derzeegroene
en later I'
riedrolö rïlAelwzGotter derMedea'' bladeren.Zj behoorttehuisin Afrika en in
t0t een melodrama, en Benda leverde voor Oost-lndië,maar wordtthans 0ok verbouwd

beidestukken demuziek.Zj vonden grooten in Beneden-ltalië,hetzuiden van Frankrjk,
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Hongarje, Zuid-Rusland,Noord-Amerika en in het Kabinet geplaatst.In 1806 evenwel
Egypte.De vruchtwordt15Ned.pondzwaar; werd hj aangeklaagd wegens ongeoorloofde
zj is hard,jlad en donkergroen metlicht- besteding van gelden derschatkist,zoodathj
groene en wltte vlekken.Zj behoortt0tde zjn ontslag moestnemen.Wélwerd hj vrjkosteljkste vruchten van het oosten. Het gesproken,maarhj verwjderde zichnuvoor
buitenste vleesch is hard, wit en onbruik- goed van het staatstooneel, en overleed den
baar, maar het binnenste zachtt rood,zoet 29sten M ei 1811.
llobert.Df4zl#c.:,viscount M ellûlle,een zoon
en aangenaam van smaak.D e w itte water-

meloenen dienen hoofdzakeljkt0tvoedselvoor van den voorgaande.Hj werd geboren den
de zwjnen.Dehardevruchten kunnen echter 14den Maart 1771, studeerde te Edinburgh,

werd in 1802 lid van het Parlement,in 1808
voorzitter der Tndische Commissie, in 1809
M eloenkw al (Ber0ë),zie m bbenkwallen. secretaris-generaalvan Ierland,enin 1810w eM elpom eneN eene der negen Muzen,en dervoorzitter derIndischeCommissie.Na den
wè1 die van het treurspel,wordtvoorgesteld dood zjns vaders'verd hj lid van hetH0ometeen heldenmaskeren een knodsot'zwaard, gerhuis,in 1812 eerste lord der Admiraliteit,
terwjl een krans van wingertbladeren hare conservator derBritsche musêa,geheim-zegelbewaarder van Schotland en kanselier der
slapen vrrsiert.
M elvllleN een eiland aan de noordkust universiteitte Edinburgh,doch legde in 1827
van Australi'
ë en in den mond der Van Die- bj hetoptreden van Cannin.
g zjnebetrekkinmens-golf, heeft een heuvelachtigen,vrucht- gen neder en voegde zich bj de Tories.In
baren bodem en eenige havens.Denoordpunt 1828 belastte W ellin-qton hem nogmaals met
wordt er gevormd door Kaap van Diemen en de zaken der Marine,totdat de vorming van
in het oosten is het door de Dundas-straat het W hig-kabinet in 1830 een einde maakte
van het schiereiland Coburg gescheiden. - aan zjnestaatkundigeloopbaan.Hj overleed
Voorts geeft men den naam van MelGlle aan den loden Junj 1851.
één der Parry-eilanden in het Amerikaansche
Herman Xdleilld,een Amerikaanschreiziger
noordpoolgew est.H et is in 1819 ontdektdoor en romanschrjver.Hj werdgeboren teNewParry,die er den winter doorbragt.De steile York den lsten Augustus 1819,wjdde zieh
kusten bestaan er uitzand-en kalksteen,en aan de zeedienst,vertrok in 1842 met een
men heeft er Ook steenkolen Ontdekt. Het walvischvaardernaar de Stille Zee,maardeeenige boomgewas is er de wilg.Men heeft serteerde in de haven van Nukahiva en werd
in stoom gaar gekookten metmeelverm engd
als brood genuttigd w orden.

er jsbeeren, poolvossen,poolhazen,muizen, er4 maanden doordeinboorlingen gevangen
muskus-ossen en rendieren, en het schjnt, gehouden.D00reenZuidzeevaarderultSydney
dat de Eskimo's nu en dan dit eiland bezoe- bevrjd, bezochthj n0g Tahitien de Sandken.Degemiddeldejaarljlkschewarmtegraad wich-eilanden en keerde in october1844 naar
iser 17,04 C.
Boston terug.De beschrjving zjner avonM elville.Onderdezennaam vermeldenwj: tuurljke togten, in de geschriften:rTypee
Henry D'
lfl#c:,viscountMelville,eenBritsch (1846;2dedruk 1861)'9en pomoo (1847;2de
statsman.Hj werd geboren den 28stenApril druk 1855)''geleverd.vondalgemeenenbjval.
1742 te Edinburgh, studeerde in de regten, Daarop volgden: rMardi(1849,3 dln)'',bekleeddein zjnegeboorteplaatsversohillende Redburn (1849,2d1n)'',- en pW hitelacket
regterljke betrekkingen, was van 1775 t0t (1850,2 dln)''.In 1847 vestigdehj zich te
1783 lord-advocaat van Sc.
hotland en zag zich New-York, in 1850 Op een buitenverbljfin
bt
H
j
h
e
r
h
a
l
i
n
g
a
f
g
e
v
a
a
r
d
i
g
d
naarhetLagerhuis. M assachusetts,en volbragtin 1860 op nieuw
ler behoorde hj eersttotde oppositie,maar eene reis om de wereld.Ook schreefhj de
schaarde zich weldra aan de zjde van het rom ans: pMoby Dick, or the white whale
ministérie Nortlt,hetwelk hj tegen Bnrkeen (1851)'', - rlsraël Potter (1855)'', - r'
rhe
I'oœ verdedigde, werd in 1782 1id van het piazza-tales (1856)':, - en r'
rhe confdencePrivy Council en voorts onder M elbnrne man (1857)'
'
,en overleed in Jannarj 1874.
schatmeester der Marine.D;e betrekking verM elvill van Carnbee (Pieter,baron),
l00r hj bj het optreden van Foœ,maarhj een uitstekend Nederlandsch cartograaf,was
herkreeg ze en w erd tevens voorzitter van
den Board ofControl,toen Pitthet bewind
aanvaardde. Nadat Georg 1II krankzinnig

kleinzoon van den vice-admiraal M elGll
'tlcl Carnbeeen werd geboren te 'sGravenhage

perkt regentte verhinderen en werd in 1791
staatssecretaris voor Binnenlandsche Zaken
en in 1794 voor O0rl0g. Als gouverneur der
Schotsehe bank en als geheim-zegelbewaar-

twee reizen naar Oost-lndië en zag zich vervolgens geplaatstaan het HydrographischBu-

den zosten Mei 1816.Nadathj aan hetmawerdtpoogde hj, evenals Pittyde benoe- rine-instituut te Medemblik zjne opleiding
ming van den prins van W tzllz.
g t0t onbe- ontvangen had,deed hj van 1835ttlt1839

reau te Batavia.Hier schreefhj zjn voortreFelilken: rzeemansgids (1842; 2de druk,

der van Schotland bezat hj in z'
jn vader- 1849)''voor dat gedeelte van den Indischen

land grooten invloed. AlE vriend van Pitt Oceaan en bewerkte tevens eene kustkaartin

legdehj in 1801,bjhetaftreden vandezen,
zjnebetrekkingen neder,doch werd in 1802
tot baron D'
andas en viscount M elville verheven en in 1803 bj het uitbarsten van den
oorlog a1s eerste lord der Admiraliteit weder

7bladen.Deuitkomstenzjnerhoogtemetingen
in den Oost-lndischen Archipelmaakte hj
voorts bekend in zjne:rcarte hypsométrique
de l'
archipel des Indes''.In 1845 keerdehj
naar het moederland terug en schreef er met
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Siebold.pLe Moniteur des Indesorientaleset gen in 1326 hun eigendom over aan deDuit-

occidentales (1827- 1849,3dlnl''en tevens, sche Ordo, die in 1328 de geheele stad in
a1s aarlhangsel van het: rTjdschrift voor bezitverkreeg en haarin 14040/ nieuw verNeêrlandsch Indië'',in 1849 eene:rAlgemeene sterkte. In de oorlogen der mlddeneeuwen
gtatistiekekaartderNederlandscheoverzeesche had zj veel te ljden,en in 1757werd zj
bezittingen''.In hetvoorlaar van1850vertrok doordeRussen bezet,terwjlzj naden slag
hj weder naar Batavia, waarmen hem be- bj Jena (1806) de verbljfplaats werd van
riedrielt '
r iJAeJz;111.Den 28sten Jalastte methetbestuurvan hetHydrographisch koning I'
Bureau. Hj maakte er voorts in 1854 eerl nuarj 1807 werd er de Vrede gesloten tuslissen en Engeland, en den 27sten
aanvang m et de uitgave van een uitvoerigen: schen Prl
)1Algemeenen atlas van Nederlandsch Indië'') December 1812 werd zj nogmaals door de
doch stierf reeds den 24sten October 1856. Russen in bezit genomon.Eindeljk is in
LoFeljke vermelding verdienen vool
'alzjne 1854 een groot gedeelte der stad door de
kaarten van de Javazee en van (le Oostktlst vlamm en verwoest.
van Celébes, beide in 1854 uitgegeven.Hij M em ling (Hans),zie Hemlino.
was l
'idder der Orde van den Nederlandschen
Leeuw en ridder van het Legioen van Eer.
M em ecylon L.isde naam van een plantengeslacht uit de familie der Memecylaceën.
Het onderscheidt zich door eene halfbolvor-

M em non,volgensde Grieksche sage een
zoon van Eos en van Titlton'us,koning der

Athiopiërs, snelde zjn00m ,kqning Priamqs
van Troje,te hulp,deed Ant%
-loaussneuvelen, maar w erd zclf door A ehilles gedood.

miye Ofbjna bolvormige kelkbuis met een Hj verkreeg echtervan Zews(Jupiter)op de
klelnen,stompen,4-tandigen ofnagenoeg ga- bede zjner moeder, die weencnd het ljk
ven zoom ,door 4 bloembladen,door 8 helm- naar het verre vaderland bragt, de onsterfedraden,waaraan de gesnaveldehelmknopjes ljkheid.Deze sage is doortreurspeldichters
in hetmidden zjn vastgehecht,en dooreene
vrj drooge,éénhokltige,meestal éénzadige
bes.Het omvatboomen en heesters,die meerendeels in Oost-lndië groejen.Debladeren

en beeldhouwers meermalen behandeld. In

lateren tjd begon men M emnon meerals een

geschiedkundig persooll te beschouwen.V01-

gens Dlodor'
us stichtte hj een koninkljk pa-

van M . clyifffllfl- L. op Ceylon hebben in leis te Susa (Memnonia) en werd door den
u uitgezonden
gedroogden toestand eene saFraangele kleur, Assyrischen koning Teutaml

welke zj ook aan andere zelfbtandigheden met eene bende Athiopiërs e!z Susianers,om
mededeelen. De zoete bessen van M edule bjstand te brengen aan Prfamus.Naar het
Apa'à. op Coromandel zjn eetbaar, en M . berigtvan PausaniasOnderwierp hj allev0lgrande Aefz in Hindostan en op Java heeft ken tusschen Susa en Troje.Desagnbleef
zeer kleine, roodachtip blaauw e bloem en en
glanzig zwarte,saypigebessen.

M em el(De),zlekiemen.

intusschen leven in het volksgeloof;imm ers
men zag in den morgendauw de tranen van

Eos, die zj schreide over het verlies van

M em el, eene arrondissementshoofdstad in haren zoon,en zjnemedgezellen naarTroas
hetPruissischedistrictKönigsberg,isden00r- werden in vogels (Memnoniden) herschapen.
delijkste stad van het Duitsche Rjk.Zj ligt Il1 Egypte w erd voorts deze sage in verband
aan de bevaarbare D ange, waar dfpze zich
uitstort in het M emeler D iep, hetwelk het
Koerische HaF met de Oostzee verbindt,en
aan den spoorweg naar Tilsit. Aan de zee-

gebragt m et e0n reusachtig steenen beeld te
l'heben1 door koning Amenoplds aldaar ge?laatst.D ezeM emnonszuilis n0g voorhanden
ln de gedaante van een zittend beeld,dat

zjde wordtzj verdedigd dooreenecitadélen oorspronkeljk wel22Ned.elhoog was.Later
2 forten. Zj is de zetel van verschillende evenwel is het bovenste gedeelte door eene
regterljke en besturende ligchamen,0n Zien aardbeving vernield.Sedert dien tjd merkte
vindt er 3 evangelische kerken,eene Engel- men ereen merkwaardig verschjnselop,nasche en eene R.Katholieke kerk,2 synago. meljk,dat het beeld, door de stralen der
gen, een gymnasium , eene zeevaartschool, morgenzon getroFen,een geluid deed hooren
eenehoogereburgerschoolvoormeisles,eene als van eene springende snaar,als wilde het

beurs,jzergieterjen,fabriekenvan scheikun- daarmede de gxoet van Eos (de Dageraad)
dige praeparaten, brouwerjen, branderjen,
. beantwoorden. Het wordt door Strabo reeds
scheepstimmerwerven.veelhandelen (1875) vermeld en Ontstaat waarschjnljk door de
nagenoeg 20000 inwoners.Er wordt vooral lucht, die bj eene doordezonnestralen verveel hout uitgevoerd, - voorts graan,ljn- hoogdetemperatuur door de scheuren en k10zaad,vlas,hennep,lompen,ljnzaadkoeken, ven yan hetgesteentesuist.
ften,noemtmen
huiden,borstels,enz.,terwjla1sinvoer-arti- M em oires ofgedenlcsehri
kels zout, steenkolen, haring eement en schrifteljkemededeelingenvangebeurtenissen,
F
ips derwaarts &vorden gebragt.In de baven We1ke deschrjver zelf heeft b'jgewoond of
ls plaats voor 300 koopvaardjschepen;in waaraanhjdeelgenomenheeft.Zjonderschei1875zjn er 1288 vaartuigen binnengevallen, den zich van kronieken OfJaarboeken dpor
terwjler 1236 vertrokken.- De stad isin deomstandigheid,datdeschrjverzichzelven
1252 gesticht onder de m uren van den M e- t0t het middelpunt maakt van zjn verhaal.
melburg,een eigendom vande Duitsche Orde. Demémoireszjn voor den geschiedschrjver
Een derde der stad behoordeaan den bisschop hoogstbelangrjke bronnen,doch zj moeten
van Koerland,- het overige aan de Ljf- metbehoedzaamheid en methetoordeeldes0nlandsche Zwaardbroeders.Deze laatsten droe- derscheids gebezigd worden.Uit de klassieke
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out
lheid leverden Xenoplton en Caesar gedenk- Ap'
ll#t
?g
zr de vorm wordt beschreven onder
schriften, en uit de middeneeuwen M areo het woord Koopmansboeken. In het penkel''
T0!0.In den nieuweren tjd werden ervele boekhouden doet hetde dienst van en draagt

geschreven in Frankrjk en Engeland,inzon- het O0k vaak den naam van rjpurnaal''of
derheid in Frankrjk.Dââr heeftmen zelfs dagboek''. In de ,dabbele''boekhouding be-

reeds uit de 13:le eeuw gedenkschriften van kend onder de namellvan nm em oriaal'' ))maGeofroy de T'
Glle/zt
z'
rtfolioi,de llistoire de nuaal'') Kprima nota''1Kbrouillon'')nstrazze''
Saint Louis'' van Joinville en hetgeschied- ot')!cladde'' doethetin den regeleen auderen

werk van I'
roissaçt(1322- 1400).Alerlfwaardig zjn voorts die van Philippede Ootaizyd.
v
uitden ttjd van Lodewqk x
Yf en Karelrfff,
en belangrjk 00k vele pMémoires''uit de
16de eet
lw1 zooals die van Blaise de X ozltflc
(1521- 1572),van Gaspard de dt
zzllt
r-Tavannes

(lie11st, dan het rjolll*
llaal''. Alle voorvallen
van hetbedrjf,vûorzooverzj van invloed
zjn op de bestanddeelen van het vermogen,
werden oorspronkeljk er in opgeschreven,
met aandtliding natut
lrljk van alde omstandigheden,die later van belang konden zjnj
(
1530-1573), van Margaretha ran Trclol: hetzj ze noodig waren,o1n behoorljkeposde rMemoriae nostrae''van Paradin,het ge- ten voor hetjournaal en hetgrootboek te
schiedwerk van de TJ,py,de gedenkschriften kunnel) vormen! hetzj hare vermelding n00van Lany'
ue,Duplessis-Mbrnay (1572- 1623)) dig ware,om zlch er later tegenover derden
Jean Mergey, Villeroi(1567- 1604),van den op te kunnen beroepen. Ilet opzoeken van
hertog ran Nerers(1574- 1610),vanden her- de rekeningen,die gedebiteerdengecrediteerd
t0g van .
ft
?'
l
zillt
l/z (1560-1586), van prins moeten worden,bleeftoen eene werkzaamheid
Lold.
n de Condl,van Brantôme en de pEconomies royales'' van Sully. Onder het bestuur
der volgende Vorsten en vooralin de dajen
der groote Omwenteling werden er talrpke
XMémoires''geleverd,zelfs door Samson, de

van later zorg voor hem , aan w ien het

Journaliséren werd toevertrouwd.De memoriaalposten werden toen aehterelkaârin volg-

orde in hetjournaalen daarnain hetgrootboek overgedragen.ln lateren tjd heet'
tmen
scherpregtervanParjs.MenheeftervanSaint- diehandelwjzeeenigzinsvereenvoudigd,door
,K-OX, Ne
i
n
he
t
memor
i
a
al
ni
et
t
e
boe
ken
:
N0
.1 de
eker,Lafayette,madame de A
S'
Jt
Z@C
J,
m lland-Tzrcrezlpet:,Dumouriez,madameRoland, posten2die in hetkasboek te huis behooren,
Aïrlàec'
ll,Desmol
tlinsenz.Onderscheiden ,Mê- nameljk aldiehandelingen,waarbj eontant
moiV0S1'zi
jn evenwelOnecht,en een berucht geld in aanmerking komt,in- ot'uitgaat',en
n

schrjvervan zulke gedenkschriften was k
%0'
t(- N0.2 allein-enverkoopen vangoederenqmaar

IJ1l
ie,die eene:pcollecton de mémoires réla- deze posten terstond, volledig en allée
'n getifs à
. l'histoire de la revolution française plaatst in het kasboek en in hetinkoop-en

(1822- 1828, 30 dlnl''in hetlichtgezonden verkoopboek,terwjl bovendien t0t contrôle

heeft. N0g overvloediger was de stroom der over den voûrraad der goederen een mpakXMémoires'' in de dagen van Napoleon, en huisboek'' wordt aangehouden. Het aantal
van denieuwste zjn dievan Chateaubriand) posten in hetmemoriaalwOrdtzoodoende veel
Carnoten George &$Wzld de merkwaardigste.- verminderd, e11voorts wordtaan de boeking
In Engeland ontstonden de vroeqst
e gedenk- dadeljk de vorm qeyeven van een journaalschriften in de dagen van koningln Elizabeth. post,dcor de aanwjzlng envooropstellingvan
Voorts heeft men er van den tjd van Crom- derekeningen,diegedebiteerd engecrediteerd

wellen van George1,terwjl00k dââr,even- moeten worden.Eigenljk wordtdushetme-

a1s in Frankrjk,hetaantal rAfémoires''ver- m oriaal ill onderdeelen, zi
jnde afzonderljke
volgens aanmerkeljk toenam.- De oudste boeken,gesplitst.Het journaalkrjgtbj deze

D ultsche gedenkschriften behooren tOt het m anier van boeken 00k een ander aanzien.
tjdperk der Hervorming,bjv.dievan GJJZ M en vindt er de mem oriaalpûsten niet stuk
von WerDc/ll-f
/el.UitlaterentjdzjndepDenk- voor stuk naarvolgordegejournaliseerd?maar,
wiirdigkeiten'' van Dohms en ,,Aus meinem op gezette ttjden, b.v. éénmaal 'smaands,

Leben''van Göthehoogstbelangrjk.- On- brengtmenalleposten,diebjelkaârgevoegd
der deNederlandscheschrjversvannGedenk- kunnen woJden, dat zjn die, in welke
schriften'' noemen wt
j: Hopperl
ts, Jancko dezelfderekeningengedebiteerdengecrediteerd
Doxz
?zlcvltz,wiensgeschriften door hetFriesch

.

zjn,bj elkanderteqeljk over,zoodat,om

Genootschap zjn uitgegeven,en ReLnieo .
& :- iets te noem en, alle lnkoopen van goederen
sénga valz Franeker, wiens: nMemoriën van

gedenkwaardige dingen''uit den Tachti:arigen Oorlog opgenomen zjn in denAnalecta''
van Dumbar,terwjl voorts het aantal van
dergeljkestukken van Jaar t0tJaarvermeerderd wordt door de uitgaven van het Historisch Genoqtschap teUtrecht.
M em orlaal (Het) iseen koopmansboek,
dat gebruikt wordt zoowel bj het volgen
van de penkele''als van de pdtlbbele of Italiaansche' methodevan boekhouden.ZieBoekhoudenen Koopmansboeken.Overden inhouden
de beteekenis van dit boek is reeds het een
en ander opgeteekend in het artikel loek-

tegen contant geld in één post verzameld
worden,omdatin allendepgoederenrekening''
gedebiteerd en de pkasrekening''gecrediteerd

wordt. Het journaal wordt in ditgevaleen
zoogenaamd mverzamel
journaal''.ZieJovrnaal.
M em phis,de oudste hoottlstad van Beneden-Egypte en de tweede residentiederaloude
koningen, verhief zieh 0P den westeljken

oever van de Njl,nabj de hedendaagsche
dorpen M itraheni en Salcara, 2 geogr.mjl
ten zuiden van Ca'
fro.Koning Mezesverlengde
den 100p der z00 even genoemde l'ivier en
stie'
htte op de drooggeloopene plek de stad

Men Nt/d
'r (Goede Plaats),een naam ,welke
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GoordeGrieken veranderd isinMemphis.Hj tenlandsche Zaken met de hoogst ondankbare

deed er tevens een prachtigen Ptah-tempel taak om zich tegen de Garibaldisten te ververrjzen en omringde haar meteen sterken zetten en vernederende onderhandelingen m et

muur.Zjn zoon Atotlti' bouwde ereen k0- Frankrjk aan te knoopen.Vruchteloosbejninkljk paleisen verhiefMemphist0thoofd- verdehj zich,gesteunddoor Cambray-Digny,
stad des rjks!zoodatzj weldra een hoogen de geldeljke zaken van Italië teregelen:op
trap van bloel bereikte. Met het einde der behoorljken voettekomen petden Heillgen
8ste dynastie (omstreeks 2500 vöôr Chr.) Stoelen de Franschen uit den Kerkeljken
daalde zj af t0t tweede residentie en zag Staat te verwjderen.Na de nieuwe verkiezich onder de lldedynastie geheelen alover- zingen van 1869 moest zi
J-n conservâtiefbevleugeld door Theben.De heerschappj der wind plaats maken voor het liberale kabinet
Syksos werd voor haar noodlottig, en eerst Lanza. A1s adjudant-generaal des Konings,
lM t,onderde 26ste dynastie (686vôôrChr.), als voorzitter van het comité voor artillerie
ontstond voor haar door den invloed der na- en genie en alslid van den Senaatbleefhj

burige hoofdstad Saïseen nieuw tjdperk van echterjverig enmetvruchtwerkzaam ,waarna
bloei. In 527 veroverde Cambysen de stad, hj in1876benoemdwqrdt0tgezantteLonden.
welke na dien tjd begon te kwjnen,totdat M enâdo,zie Mana'do.
3 eeuwen later de stichting van Alexandrië
hmqr ten gronde rigtte. De bevolking verdween, doch de gebouwen bleven in stand;
zoodat Diodorus en Dtrabo de uitgebreidheid
e
n yracht van Memphis bewonderden.De
Arabler Abd-oel-Latif, die haar in de 13de
eeuw bezocht,maaktgewag van hareindruk-

M enam (De)isdevoornaamsteriviervan
van Meping,ontspringtop dezuideljkegrenzen van China en stroomt door eene vruchtbq
fredalvlakte.In hetzuideljke,breedealluSiam , draagt in haren bovenloop den naam

vlaalgewest verdeeltzj zich bj herhalingin

takken en vormteen verward netvanrivieren,

wekkendebouwvallen:enAboelfedagaf150jaar waaruit men door kanalen het water naar
later n0g eene prachtlge schetsvan Memphis. hetlandaieidt.In Junj begintdeMenam te
Yan al dien luister is thans geen spoormeer stjgen zoodat allengs hare lage oevers in
te vinden. De steenen der paleizen werden een uit
gestrektmeerveranderen.Naeenloop
gebruiktt0t het stichten van Caïro,enslechts van rmm Q00 qeogr,mjl stort zj beneden
woeste puinhoopen en een omgevallen reus- Bangkok zich ultin de Golfvan Siam.Eene
achtig standbeeld van Ramses 11 wjzen de baar maakt haren mond ontoegankeljk voor
plaats aan, waar deze stad zich weleer ver- groote zeeschepen,terwjldie mond tevens

door verborgene versterkingen is gedekt.
hief.
Eene andere stad van dien naam ligt in
M enander de beroemdste dichter der
den Noord-Amerikaanschen Staat Tennessee, nieuwe Attische comedie geboren te Athene
op den linkeroevervan de Mississippi,boven in 342 vöör Chr.,was een vriend van Theo-

den mond der W olfRiver.Zj heeftfraaje,
breede straten,een sierljk park,45 kerken,
2 geneeskundige scholen, 3 hoogere burgerscholen voormeisles en telt(1876)omstreeks

'AN.
:J'
X.
:enEpéeurns,doorwiehjin dewjsbegeerte werd ingewjd.Zjnebljspelen,ten
getale van 100, zjn verloren geraakt; zj
waren ontleend aan hetmaatschappeljk leven
65000 inwoners,waaronderzich 20000Negers en onderscheidden zich doorJuistheidvanop-

bevinden.Zj isdebelangqjkstestadtusschen merking, door eene keurige karakterschildeNew-orleans en St. Louls, ligt tevens aan

ring,door een kunstig verloop derhandeling,

den spoorwegendrjfteenaanzienljkenhandel door wjze lessen en door eene smaakvolle
in katoentm eel,graanjvarkensvleesch,enz. bewerkin:.Plautus heeft stukken vanM enanM enabréa (Federico Luigi,graaf), een der bewerkt en Terenti'lu heeft er nagevolgd.
verdiensteljk Italiaansch staatsman,geboren Fragmenten der bljspelen van M enander zjn
den 4den 8eptember 1809 te Chambéry,stu- uitgegeven door M eineke in de:rFragmenta

deerde te Turjn in de wis-en werktuig- comicorum graecorum (1839,4 d1n)''.
kunde, werd eerstgenie-oëcier,toen hoogM enangkabo,een voormaligrjk opSu-

leeraar in de mechanica aan de militaire aca- matra en thans t0tde residentie Padangsche
démie en aan de universiteit te Turjn,zag Bovenlandenbehoorendejligtonderdenevenaar
zich in 1848 t0t 1id der Kamer gekozen, tusschen de rivieren Palembang en Siak op
waar hj zich bj hetregtercentrum voegde, de oostkust en de rivieren Indrapoera en
en werd toen kapitein en bj hetministérie Singkel op de westkust.Dit gebied is door
van Buitenlandsche Zaken geplaatst. Gedu- bergen omsloten, mild besproeid en zeer
rende den oorlog van 1859 washj generaal- vruchtbaar en telt eene bevolking van 750000
majoor en chef der genie-troepen. Hj ver- zielen. De voornaamste voortbrengselen des
sterkte Bologna, Piacenza, Pavia enz., be- l
ands zjn rjst,sago,koël,yeper,suiker,
stuurde de belegering van Ancona, Capua kamfer, maïs, katoen en katlang, - 0ok
en Gaëta,en werd weldra luitenant-generaal heeft men er tizer- en goudmjnen en veel
en in 1861 minister van Marine. In 1866 ivoor.De handelis er levendig,en de inwo-

enderteekende hj als Italiaansch gevolmag- ners vervaardigen katoenen stoFen, jzeren
tigde den Vrede van Praag.Toen Ratazzi na
de tweede Fransehe tusschenkomst in den

gereedschappen,wapensjgeschutenz.Ditland
wordt doorvelen beschouwd alshetvaderland

Kerkeljken Staatin 1867aftrad,omdatItalië der Malejers.Hetissedert1822 onderworpen
geen oorlog k0n voeren,belastte zich Mena- aan Nederland.
1>
' als eerste minister en minister van BuiM enay (De Straatvan)scheidtheteiland
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Anglesea,gelegen in dé Iersche Zee,van het Do0r zjne persoonl
jke overtuiginq en dool.
vaste land van Engeland, bepaaldeljk van zjne heldere, hoewel geenszins dlepzinniye
hetgraafschap'
W allis.Zj looptvanhet11oord- denkbeelden heeft M endelsnohn niet weinlg
oosten naar het zuidwesten en is omstreeks medegewerkt t0thandhaving van hetdeïsmus.
eene geogr.mjllang bjeenebreedtevann0g W jdersleverdehjonderscheidenevertalingen
geene 500 Ned el.Over de straatliggen twee 0. a. eene van de rpsalmen'' en schreef,
bruggen, die a1s kunstgewrochten van archi- XJerusalem oder iiber religiöse Machtund Ju:

,waarin hj eenevolkomenetectuurwordenbe3chouwd,nameljk eeneket- denthum (1783)''
tingbrug,van 1819 t0t1825doordeningenieur vrjhei
d van yodsdienst verdedigt.V001*zich
Takford gebouwd,ter lengte van 340 en ter zèlven was hj een vurig monotheïsten een

breedte van 9 Ned. el, en de vermaarde krachtigen tegenstander van pantheïsmusen
kokerbrug?waarover gehandeld wordtin het atheïsm us. Ja,toen Jaeobi in zjn geschrift:
artikelBr%tannia-bvvg.
rUeber die Lehre des Spinoza''Lessin.q van
X endelssohn (M0zes),eenDuitsch wtis- Spinozismus beschuldigde, gevoelde Mendelsgeer, geboren te Dessau den 5den September yoFlzlzich hierdoor zoo diep gekrenkt,dathj
1729twas een zopn van behoeftige lsraëlieti- een vlugschrift: aMoses Mendelssohn an die
sche ouders. Reeds als knaap onderscheidde >nreunde Lessings'' in het licht zond en zich
hj zich door eene ongem eene w eetgierigheid die beschtlldiging zoozeer aantrok, dat hj
en gevoelde zich, behalve door den Talmud kort daarna overleed.Eene volledige uitgave
en den Bjbel,vooralaangetrokken doorhet zjner werlten (1843- 1845,7 dln)werd begeschrift van M almônides: j
yMore Nebochim'', zorgd door zi
jn kleinzoon Geory -& AIJW-1
de bron zjnerwjsgeerigekennis.Hjvertrok M endelssoltn,.hoogleeraarteBonn en schrjver

naar Berljn,verkeerde er in uiterst bekrom- van:rDas germanische Europa (1836)'' pene omstandigheden enleerdemetveelmoeite 71Die st:ndische Institution im monarchischen
Latjn, Om het boek van Loeke.rDeintel- Staate (1846),,,enz.
lectu hominis''tekunnenlezen.Zjneomstan- M endelssohn Bartholdy (Felix),een
digheden werden gunstiger? toen een rjk uitstekend componist, geboren te Hamburg
Israëlietistsh zjdefabriekant teBerljn,Bern- den 3den Februarj 1809 een kleinzoon van
hard genaamd,hem in1750t0topvoederzjner boven vermelden wjsgeer,toonde bereids in
kinderen,later t0t boekhouder en eindeljk zjne jeugd een ongemeenen aanleg voorde
bj uiterste wilsbeschikking t0tdeelgenootin muziek.HjOntvingûnderwjsteBerljn,trad

de fabriekzaak benoemde.HierbleefM endels- Op glariyen leeftjd reedsopmeteen:pC0ndOAS Tverkzaa:a t0taan zjn dood (4 Januarj cert milltaire'' van Dsssek en leverde als

lzjarige knaap welgeslaagde proeven Van
1786).
Heteerste wjsgeerige werk in de Duitsche compositiën, zoodat Zelter hem zjn besten

taal,dat M endelssohktin handen kwam ,was: leerling noem de.H et wonderkind werd aan
rachtungen iiber die Augsburgische Kon- Göthe voorgesteld, en ontving voorts onderpBet
fession'' van Reinbeek.Voorts las hj de ge- rigt van J. A tlscl,eî6t:, toen deze in 1824

schriften van Loeke, Shaftesbury, Wov'en concerten gaf te Berljn. Toen voorts ook
Spinoza.00k sloot hj in 1754 eenelevens- Clterubini teParjsongemeen ingenomen was
lange vriendschap met L essing, die in het metdegaven van denJongeling,maaktezjn
karakter van pNathan der W eise''een onver- vader geen bezwaar tegen den wensch om
gankeljk gedenkteeken voorhem stichtteen zich geheel en al aan de kunst te wjden.
tevens een handschrit'
t van Mendelssohn onder
den titelvan rphilosophische Gespr:che''ter
perse bezorgde. D aarop schreefhp metLe8dl.g. ,,P0pe, ein M etaphysiker'',en in 1755
q

Zjneopvoedingwerdechterinandereopzigten
geenszins verwaarloosd: met jver legde ht
j

zich t0e op de oude talen,lasde w erken der
voornaamste dichters en gafzelfs eene uitstezjne brieven: mueber die Empfndungen.'' kende Duitschebew erking van den:pAndria''

Door tusschenkomst van Lessing knoopte hj van Terentius in hetlieht.Tevensleerdehj
voorts kennis aan met onderscheidene merk- Fransch,Engelsch,Italiaansch en Spaansch,
waardige mannen,vooralmet Nikolai,Rulzer en bezochtin 1827de universiteitte Berljn,
en Abbt. Voor de: pBibliothek der schönen waar hj zich gedurende 2 jaren inzonderheid
W issenschaften'' van eerstgenoem de en voor bj de wjsbegeerte bepaalde.Nadientjd,van
de: rAlgemeine deutsche Bibliothek''sc,hreef 1829 af, wjdde hj zich onverdeeld aan de
M endelssoh.
n o.a.zjne:yBetrachtungen iiber muziek.Vöör dien tjd had hj reeds4 opera's
dieQuellen und dieVerblndungendersehönen gecomponeerd,van welkein 1827:pDieH ochKiinste und W issenschaften (1757)'',- pBe- zeitdesGamacho''teBerljnmetgoedgevolg
trachtungen iiber das Erhabene und Naive wasopgevoerd.O0k had hjreedsonderschel(1758)''
,- en pRhapsodieiiber dieEmpfln- dene andere stukken,o.a.de twee beroem de
dungen''.Voortsverschenen zjnein 1763door ouvertures over den pzom ernachtsdroom ''en
deBerljnsche Académiebekroonde:rAbhand- /1Meeresstille und gliickliche Fahrt''geleverd.
lung iiber die Evidenz in den metaphysischen Daarenboven deed hj de:pMatthëuspassion''
van Sebastian Wcc/z ten gehoore brengen,
welke alle vrienden der muziek m et geest(1767;laatste druk 1809)''
, en rMorgen- drift vervulde.M endelssohn begafzich daarop
Btunden (1785)''
.In den pphëdon''zochthj naar Londen,waar M oseheles hem aanstonds
de onsterfeljkheid derziel,enindepMorgen- deed opnemen in hetPhilharmonisch Genootstunden''het bestaan van G0d te bewjzen. schap en de opvoering der ouvertures voor
W issenschalten'',- pphiidon oder iiber die
Unsterblichkeit der Seele,in dreiGesprâchen
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den Zomernachtsdroom'
' voorbereidde. Zj DElias'',maarop deterugreis trofhem detjvond grooten bjvalen werd op een concert, ding van den plotseljken dood zjnerzuster
dznzkenrietteD zll/tw gegeven,eenezegepraal Fanny .
S'
dp,:! op eene vernietigende wjze.
voor den componist.op eene reisdoorSchot- W él kwam hj teJnterlaken t0therstelling,
land schreef j.
jP
*. de: 5Hebriden-ouverture'') schreefhet oratorium :pchristus''en fragmenalsmede het bevallige zangspel:rDie Heim- ten van de opera:rluorelei'' maareen bezoek

kehr aus der Fremde''
. Hj keerde voorts
naar zjn vaderland terug en vertrok in 1830
naarRome,waarhjden:pW alpurgisnacht''en
den eerstenbundelzjner:pluiederohneWorte''
schreef, alsmede 3 motetten voor de nonnen

te Berljn, waar alles hem aan zjne zuster
herinnerde?deed hem instorten)en hj overleed te Lelpzig den 4den November 1847.Het
aantal zjnercompositiën i8verbazend groot,
en daaronder zjn talrjke stukken,diehem
een Onvergankel
jken l'
oem waarborgen.Zjne
gezamenljkemuziekwerkenwordendoorRietz
in het licht geyeven.Merkwaardig zjn 00k
zjne: pReisebrlefe 1830- 1832 (8ste druk,
1869)''
, en pBriefe 1833- 1847 (6de druk,
1875)''. M endelssohn -/t
zrfAol#y wordt niet

van Trinita dei Monti.Tevensvond hj een
vriend in Baéni,de directeur derSixtjnsche
kapél. Nadat hj Napels bezocht had,ging
hj naarMiinchenentoefdevan 1831t0t1832
te Parjs deed een uitstap naar Londen,
keerde naar Berljn terug en begafzich in
1833 nogmaals naar Loaden,terwjl hj in slechts geroemd a1s een talentvolcomponistj
dat Jaar 00k het muziekfeestte Diisseldorf maar 0ok alseen ontwikkeld en edelmensch.
dirigeerde. In deze stad werd hj muziek- - Zjn zoon Karl,geboren te Leipzig den
directeur en met Immermann schouwburgon- Tden Februarj 1838,volbragt in 1863 twee

dernemer,hetwclk hem echter menige teleur- reizen naar Griekenland, vestigde zich als
stelling bezorgde. Hj schreef er voorts het privaatdocentin degeschiedenisteHeidelberg,
grootstegedeeltevan zjn:gpaulus''enonder- werd in 1867 professor te Freiburg in de
scheidene: gLieder ohne W orte' enz.In het Breisgau, en overl
eed den 24sten Auqustus

voorlaar van 1835 bestuurde hj hetmuziek- 1874.HtJ
'schreef:yGrafJohann Kapodlstrias
feest te Keulen, wees de betrekking van (1864)'/,- pFriedrlch v0n Gentz (1867)'')hoogleeraar in de muziek te Leipzig van de Der Rastadter Gesandtenmord (1869)'',hand, maar verklaarde zich bereid, aldaar Geschichte Griechenlands v0n 1453 bis auf
cmlcerten tedirigéren,waarnahj zjnewoon- t111S01'0Tage(1870- 1874,2dln)'', pGoethe
stede van Diisseldorfnaar Leipzig overbragt. undFeliq MendelssohnBartholdy(1871)''
,enz.
Zjnewerkzaamheidhierterplaatsewaseene M endlzabal(D0n Juan Alvarezy)j een
aaneenschakeling van triomfep.Hj schiep er bekend Spaansch staatsman,geboren te Cadix
een nieuw leven Op hetgebied der muziek, omstreekshetJaar1790,ontving in 1808,bj
hielp er in 1843 het conservatorium stichtcn, den invalderFranschen,eeneaanstelling bj
was er a1s leeraar van gnvermoeiden jver hetprovinciaalbestuurenkwam vervolgensop
doordrongen en legde alzoo den grondslag hetkantoorvan den rjken bankierd0n Tzslv00rLeipzig'smuzikalevel-maardheid.In1836 eenteWelfrcl de .
fzl.
vteMadrid.Nadathj in
was hj reedshonoriscausa doorden Senaat 1819 te Padix betrokken was in de zamender universiteit t0t doctor bennem d;in 1837 zw ering, die de herstelling der constitutie
trad hj in hethuweljk metCaeeilia Jeanre- van 1812 bedoelde,maakte hj zich verdienlcv#,de dochter van een hervormd predikant steljk bj het revolutionaire leger door de
te Frankfbrt, en in 1841 sehonk de Koning noodigegelden te bezorgen.Daarnastondhj
van Saksen hem den titelvan kapélmeester. Canga-Arguellesterzjdebjhetuitvoerenvan
In laatstgenoemd Jaar riep de Koning van diens inanciéle plannen.Toen de ConstitutioPruissenhem naarBerljn,waarhtj4emuziek nélen echter het onderspit moesten delven,
voor rAntigoné''componeerde,dochhjkeerde nam hj de wjk naar Engeland,waar Engelw eldra naar Leipzig terug en ondernam in schekapitalisten,diedool-zjnetusschenkomst
1842eene reisnaarZwitserland.In 1844w erd gelden hadden voorgeschoten aan het constijjP
** directeur-generaal der muziek te Londen. tutioneel bewind,hem deden gjzelen.Nadat
doch gevoelde zich er niet regt te huis.In hj op vrjevoeten gesteld was,bepaalde hj
1844 bezochthj op nieuw Londen,dirigeerde zich bj den handel en deed weldra goede
daarna zjn: rpat
llus''en rW alpurgisnacht'' zaken.ln 1827 was hj reeds in staat,om
pp het muziekfeest te Zwelbriicken,en nam eene leening ten behoeve van d0n Pedro t0t
in Novémber afscheid van Berljn,waarhj standte brengenen in 1833 sl00thjleveranmuziek geleverd had bj de: pAthalie''van tiecontracten vogr de troepen der Koningin
> dne. Nt1 begaf hj zich naar Frankfort, van Spanle.Wegenszjnebekwaamheid werd
W aar hj werkte aan:noedipusColoneus''Van hj teMadrid drlngendaanbevolen,enin1835
BkhoclesenaanhetoratoriuLe
m: Elias''.Daarna benoemde graaf Toreno hem t0t minister van
belasttehj zich wederte ipzig metde be- Financiën. Hj aanvaardde die betrekking,
sturing van concerten,dirigeerde in 1846 het maar slootn0g vôôrzjn vertrek'uitLonden
muziekfeest te Aken, bragt te Luik ZI*J@13: eene leening met het lluis Ilieardo.Nu trok
Lauda 6i0111'
1 te Keulen zjn:pFestgesang hj door Frankrjk naar Spanje,en werd er
an die Kiinstler(woorden van Sehillerl''en te met gejuich ontvangen. Zelfs Toreno moest
Birmingham zjnoratorium :pElias''metgroote voor hem wgken,en hj werd voorzittervan
toeluichingtengehoore.Nazjnterugkeerleed den ministerraad.Nuriep hj deCortesbjeen,
hj teLeipzig aanzenuwzwakheid.Niettemin om hetEstatuto realteherzien,enverklaarde,
leiddehj in Engeland de repititiën van zjn: dathjden burger-oorlog binnen zesmaanden
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znu doen eindigen.De Cortes bewilligden in
eene ligting van 100000 man en vergunden

hem , nm alle mogeljkehulpmiddelen aan te

wenden.Hierop beslootM endoabalt0t de 0pheëngdermonnikenkloosters,bragtopligtvaar-

dige wjze stu tspapieren in omloop,stuurde
de fnanciën n0g meer in de war en ontbond
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zjn vaderland belangrjke diensten bewees.
Hj verzameldeervoortsveleGriekBehehandschriften en deed die opkoopen inGriekenland
zelf,zûodat hj onderscheidene verloren gewaande werken terugvond.In 1545 benoemde
de Keizerhem t0tzjn vertegenwoordigerop
het condlie te Trente en in 1547 t0tbuitengewoon gezant bj den Heiligen Stoelen t0t
gouverneur van Siéna.Deongemeenegestrengheid echter, diehj inlaatstgemelde betrekking aan den dag legde,maakte hem gehu t
bj de Italianen,zoodat de Keizer zich in
1554 genoodzaakt zag,hem terug te roepen.
Philèpu 11 behandelde hem met koelheid,
zoodat hj zelden m'
m het H0f verscheen,
maar zich op zjne goederen aan de wetenschap en aan de dichtkunstwjdde.Wegens
een hevigen twist md een hoveling in eene
dergaanderjen van hetkoninkljk paleisviel
hj bj Philippusgeheelen alin ongenadeen
w erd van het Hof verbannen. Nu vestigde
hP** zich in zjnegeboorteplaats,had ergele-

den 27stenJanuarj 1836 deCortes.Toen deze
op nieuw btjeenkwamen,werd hj heftigaangevallen,zoodat hj den 15den Mei1836zjn
ontslag moest nemen. Tot aan den opstand
van La Granja leefde hj ambteloos, doch
toen Calatrana verlegen w asom een minister
van Financiën,belasttehj zichnogmaalsmet
de portefeuille,diehj echterbinnen dentjd
van een jaar wedermoestafstaan.A1safgevaardigde naar de Cortes behoorde hj tot de
heftigste tegenstanders derregéring.Gedurende
het regentschap van Espartéro werd hj in
1841 wederom minister van Financiën,doch
zag zith bj den valvan dien regentgenoodzaakt, Sganje te verlaten.Hj keerde echter
in 1848 u1tFrankrjk wederderwaartsterug, genheid ill 1568 den opstand der M orisken
w ist er alseen leider derliberalepartjgroo- gade te slaan,en ontving in 1575 verlofom
ten invlûed te ve- erven, en overleed te Ma- naarMadrid tertlg tekeeren,alwaarhj kort
drid den 3den November 1853.
daarna overleed.Zjne kostbareboekerj met
AKendoza, te voren Cnyo genaamd,een merkwaardige handschriften, door hem aan
Staat derArgentjnscheConfederatie aan den den Koning vermaakt,bevindt zich thansin
onsteljken voetderCordillera'
s,grenstinhet hetEscuriaal.W aarsehjnljk schreefhjreeds
noorden aan San Juan,in hetoosten aan San alsstudentzjneerstenkomischenroman:pvida
Luisen inhetzuiden aan de PampasArgenti- de Lazarillo de Tormes(1554en laterl'',die
e klassieke geschriften der Spaansche
nasenheefteeneuitgebreidheidvan1602 g tl0ettterdkunde
behoort. Bovenverm elden opstand
geogr.mjl.Hetwesteljk gedeelte ismetultloopers en hellingen der Cordillera'sbedekt, beschreef hj ixlzjne: ollistoria dellaguerra
en daarop volgen groote,oostwaarts afdalende de Granada (1610)'
',eerstlanqnazjn dood
steppen. De bergstreek bevat er onderschei- uitgegeven. Zjne gedichten zjn gedeelteljk
dene belangrjke delfstoFen (vooral koper), in ltaliaansche,gedeelteljk innationaleversdoch het oosteljk gedeelte is erschraalbe- maat verschenen en behooren t0t de beste

s
yroeid,d0renonvruehtbaar.Debelangrjkste der 16deeeuw.O0k deze hebben eerstgeruirlvier is er de Rio-Mendoza,die het midden men tjd nazjn overljden (1610enlater)het
des lands doorsnjdt en wier wateren men licht aanschouwd.Zelfs zjn dehekeldichten
aanwendt t0t kunstmatige besproejing.Men en komische verzen van M endoza,wier uit-

vindter00k geene wouden?maar slechtslaag gave door de Inquisitie verhinderdwerd,eerst
kreupelhout. In het zuiden heeftmen uitge- voor korten tjd doorden druk algemeen gestrekte weiden. Het klim aat is er gezond en meen gemaakt. - Zjn broeder don Antonio
het aantal inwoners (1869) ruim 65000. De Ahz/cdo de M endoza w as onderkoning van
meesten zjn kleurlingen,die vooralzichtoe- Nieuw-spanje en schreef:olle las cosas!!naleggen o? landbouw en veeteelt.De mjnont- turales y maravillosas de nueva Espana.
ginning ls er van weinig belang en van faM enelaus, volgens de Grieksche sage
tbs en koning van Sparta,
brieknjverheid naauweljks eenig spoor.Men een zoon van Atre'

drjft er handelop Buénos Ayres en Chiliin
voortbrengselen deslands,nameljk koper en
nmderen. De hoofdstad, desgeljks M endoza
geheeten, ligt aan den voet der Cordillera's,
telt 5000 inwoners en wordt dikwjls door
aardbevingen geteisterd.
M endoza (D0n Diego Hurtado de),een
verdiensteljk SpaanBch schrjver,staatsman
en veldheer,geboren omstreekshetJaar1503

vlugtte, nadat zjn vader door Aeghthws vermoord was, met zjn jongeren broeder Aqamemnon uit Mycenae naar Sparta, waar hj
met H elena, de dochter van Tyndarens, in
het huweljk trad en alzoo erfgenaam der
krnon w erd. Toen P arls de sehoone H dena
geschaakthad,begafzich M enelansmetOd%s-

s&l
f:(Ulysses)naarTroje,om hem t0tterug-

.

gave dergeroofde te dwingen en riep daarna

te Granada, werd bestemd voor den geeste- zjne bondgenopti
m op t0t een togt tegen

ljken Btand,ontving in zjnegeboorteplaats Troje.Hj zelfleverde daarvoor 60schepen
eene uitmuntende opvoeding, leerde zonder en was onder de hoedevan Here(Jun0)en
moeite het Arabisch en studeerde daarna met Atltene (Minerva) een derdapperstestrjders.
goed gevolg te Salamanca in de letteren, Htj overwon Parisin een tweegevecht,beregten en wjsbegeerte.Daarna trad hj in veiligde het ljk van Patrodnsen droeghet
krjgsdienst, n>m deel aan den veldtogt in van hetslagveld,en bevond zich metanderen
Italld en zag zich in 1538 door keizer Karel in het houten paard.Na den va1van Troje
benoemd t0tgezantte Venetië,waarhjaan ging hj aanstonds met HeQna onder zeil,
X.
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maar werd bj hetvoorgebergte Malea door
een storm overvallen en naar Egypte gedreven,zoodathj 8Jaren bj devolkenvan het
Oosten moestomzwervenentoeneerstinzjn
land terugkeerde,waarjuistzjnedoorharen

in de St.Pieterskerk een sierljk praalgraf.
Zjne aanzienljkeinkomsten besteedde Mengs

gedeelteljk aan ondersteuninj van onbemidd
elde kunstenaars, gedeelteljk aan hetaanschafen van velerlel voorwerpen van kunst.

zoon Or6ste.%vermporde schoonzuster Clytem- Volgens Ku-qler onderscheidde hj zich door
wd.
:frg met haren minnagr Aegisth'
us werd ter eene gestrenge studie van schoone vormen,
aarde besteld.00k thansn0g wjstmen den door eene edele compositie,eenecorrecte teevreemdeling hetgrafvan M enelaws en Helena kening en een fraaien krachtig coloriet.Voor

te Therapnae,waar hj 0ok een tempelbe- 'toverigehieldhj zich nietaaneenebepaalde
zat.Men heeftte Rome en teFlorencecopieën
van eene prachtige marmeren groep,Menelaws
voorstellend, die den gesneuvelden Patroel'us
Nvegdraagt.

school, maar zocht de beste eigenschappen
van verschillende meesters met elkander te

vereenigen.Ook heeft hj merkwaardige geschriften over kunst geleverd.Eene Italiaan-

M engs (Anton Raphaël), een beroemd sche uitgave van zjne werken is door den
Bchilder, geboren den lzden Maart 1728 te ridderd'Azara (1780,2dln)eneeneDuitsche
Aussig in Bohemen,ontving eerst van zjn door Prange (1786,3 dln) bezorqd.Debevaderonderwjsin deschilderkunstengingin roemdsteschilderjenvan M engnbevlndenzich
1741 naar Rome,waar hj in de Sixtjnsche in het Koninkljk Muséum te Berljn,in de

kapél en in hetVaticaan de werken der oude
Italiaansche meesters bestpdeerde. In 1744
begafhj zich naarDresden,waaruLugustTfJ
hem t0tHofschilder benoezade en hem tevens
de vergunninr schonk om naar Rome terug
te keeren.Hler bezochthj deAcadémieen

Hofkerk te Dresden, in de Pinacotheek te

Miinchen,in hetKeizerljk Musétlm te Weenen, alsmede in de muséa te Madrid en te
Petersburg.
M engtse of de leeraar X e>#,in het La-

tjnMencins,een Chineesch zedeleeraar,werd
geboren in 371 vöôr Chr. in de tegenwoorl
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ondereene Heilige Famllie.Een schoon land- digeprovinde Slantong,bekleeddeveleJaren
meisje,MargarethaQ-zzi,diendehem daarbj het ambt van raadsheer aan het H0f van

t0tmodèl,werd vervolgenszjneechtgenoote prins Seoeën in Tse Avaso0k in andere Staen bewoog hem om t0t de R. Katholieke ten in dergeljke betrekkingen werkzu m ,en
Kerk overtegaan.NazjnterugkeerteDres- keerde eindeljk naar zjn vaderland terug,
den verhief de Koning hem tot eersten H0f- om een stelselte verkondigen en aanhangers

schilder (1749) en bj de inwjding van de te verwerven.Men meldt,dathj denouderR. Katholieke kerk aldaar ontving hj den d0m van 84 Jaren bereikt heeft.Zjne leer
last om daarvoor een altaarstuk te vervaardi- heeft hoofdzakeljk betrekking op twee begen en dit werk te Rome te volbrengen.In langrjkeaangelegenhedenjnameljk opdever1754 werd hj diredeur van depasopgerigte houding van den regent t0t de geregeerden
schilders-académie op het Kapitool,schilderde en op desmenschen zedeljken aard.Ten 0pdaarna voor de Coelestjner monniken het zigtevan deeersteiszjnehqofdstelling:Het
plafond in de St. Eusebius-kerk, voor den volk isin den Staat hetgewlgtigste bestandkardinaal Albani, als zolderschildering, den deel? daarop volgtin rang hetrjk,en eerst
DParnassus'' en voor anderen onderscheidene in dederdeplaatsde vorat.Hj neemttyranstukken in olieverf,lqoals eene rcleopatra'', nenm oord in bescherm ing op dezelfde groneene pHeilige Familie''en eene rMagdalena''. den,welke M ilton 2000Jaren lateraanvoerde.
Een Jong Engelschman,Webbgenaamd,aan Op zedeljk gebied onderstelthj deoorspronwien M engs zjne denkbeelden over kunst keljke deugdeljkheid van 'smenschen aard
mededeelde,gaf deze als zjne eigene in het en komt evenzeerin verzettegen dewjsbelicht.In 1761 vertrok M engs,op verzoek van geert
evanhetegoïsmus,doorJang-tsjoevoorkoning KarelJJT,naarSpanleen schilderde gestaan, als tegen de algemeene, volkomen
aldaar o.a. een rRaad derGoden''en eene geljke menschenliefde, door M iktse gepreAfneming van hetkruis'',terwjlhj erhet dikt, om dat deze in strjd is met de veel
altaarstuk voor Dresden voltooide.Onaange- inniger liefde,welke men aan zjne ouders
nameverwikkelingen waren oorzaak,dathj betoonen moet.Zjneleerwerd doorzjnev01in 1770naarItalibterugkeerde,waarhjeerst gelingen in den vorm van gesprekken in:
8 maanden te Florence vertoefde en daarna 5Hetvol
k van Menqtse''opgeteekend,en dit
te Rome een allegorisch zolderstuk in de boe. laatste is in verschlllende talen overgebragt,

kerj van het Vaticun schilderde.DrieJaar
later ging hj wedernaarSpanje en beschilderde er het plafond van de eetzaaldes K0nings met de rvergoding van Trajanus''en
metden r'
rempeldes roems''.In 1776 echter
bevond hj zich reedswederteRome,waar
hj bj voortduring een Jaargeld genoot van
den Koning van Spanle en den 29sten Junj
1779 overleed. De ridder d'Agara deed een
f- i gedenkteeken ter zjner eer naast dat
van Rnfaël verrjzen, en Catharina 11 van
Rushn; schnnk aan zjn stoâbljk overschot

0.a.in hetFransch doorPautlier (1841).
M enie ofrood 100402t
Fd(minium,PbaO4)

vindtmen somsin loodertslagen,majrwordt

voornameljk doorkunstmatige bereidlng verkregen, nameljk door het verhitten van
loodoxyde in de opene lucht, uit koolzuur
loodoxyde (loodwit)en doorhetverhittenvan
zwavelzuur loodoxyde m et Chilisalpeter en
soda. M en bereidt menie in groote hoeveelheid,w anneer men ongesmolten loodoxyde op

den gemetselden bodem van een vlamoven bj
toetreding derluchten bj gestiig omroeren

MENIE- MENSCH.

499

ljk Jezus Christus''.Zjn onderzoek leidde
hem niet alleen t:t de overtui
qing,dat de
enis des geloofsultsluitend de
doog op beljd
doo
p
i
s
,
maar
t
evens
t0thetinschrlftmatige
igtvan talrjke dwalingen in de R.Kathosoortvan menie(oranje-meniejParjschr00d) z
verkrjgtmen bj een zeerlagenwarmtegraad lieke Kerk. Een en ander,gesteund door de
uitloodwit.Menie is een geelachtig rood poe- algemeene beweging van de zjde der Herder,wordtbj verwarming donkerder,bj af- Vormers aan den eenen en van de svederkoeling lichter van kleur, ontleedt zich ge- doopers aan den anderen kant,bragthem t0t
makkeljk in loodoxyde enzuurstofengeeft, het besluit,om zjn geesteljk ambtnederte
bj behandeling met salpeterzuur, loodoxyde leggen en de R.Katholieke Kerk te verlaten
en loodsuperoxyde.Men bezigtmenie bj de (1536).Nu stelde hj zich ten doeleenegevervaardiging van loodglas, aardewerk en meente van trouwe, vreedzame,liefderjkej
porselein, voorts a1s een kleefmiddel,in wa- onbesmette volgelingen van Christuste stichter- en olieverf, voor pleisters en bj het ten.Daarom k0n hjzich evenmin vereenigen
fabricéren van strjkzwavels (lucifers).Vo0r met de Hervormers, die velerlei dwalingen
dezelaatstengebruiktmen menie,metsalpeter- der R . Katholieke kerk bestendigden, als
met de W ederdoopers, die onrtlst stookzuurbeyochtlgd,en daarna gedroogd.
M enlsperm aceën isdenaam eenerplan- ten en geweld bezigden.Hj vond op zjne
tenfamilie van de afdeeling der Polycarpicae. reizen in Groningen, Friesland, oost-FriesZj omvat slingerende heesters met afwisse- land, Holstein enz. vele aanhangers, waarvoorzigtig verwarmt.Men kan op dewarmste
plek van den oven alzoo metallisch l00d in
oxyde en dit laatste op de minder warme
plaatsen in menie veranderen. De fraaiste

lende,gave,we1eens schildvormig gesteelde, onder niet weinigen,die, door de lnquisitie
hand- of schildnervige bladeren en meestal vervolgd, hun geloofmethun leven moesten

éénslachtige,één-oftweehtlizige)gewoonljk betalen.00k zelfwashj aan gestadige verzeer kleine,in trossen ofaren zamengevoegde volging blootgesteld, en overleed den 13den
bloemen.De kelk is meestal3-,6- Of12-b1a- Januarj 1561 te W oesteveld tussehen Hamdig. De bloembladen, Op den bloémbodem burg en Liibeck.Hj heeft een grootaantal
ingeplant,zjndoorgaanskleinerdandekelk- geschriften nagelaten,die onder den titelvan:
bladen of ontbreken geheel en al.Hetaantal rSummarie enz.''het eerstin 1600 zjn gemeeldraden is in den regelzo0 grootals dat drukt.Latere uitgaven - die van 1611,1613
der kelkbladen,hunne helmdraden zjn vrj en 1646 - zjn vollediger,doch debesteis:
of t0t eene zuil zamengegroeid en de helm- XOpera omnia theologica ot'alle de godgeknopjes,die overlangs of over dwarsopen- leerde werken van Menno Simons (1681)''.
springen, naar buiten gekeerd. De vrouwe- Zie voorts onder Doopsyezinden.
ljke bloemen hebben onderscheidene,krans- M ensch (De)ishethoogstbewerktuigde
voymig geylaatste, vrje of aan den voet wezen en het onderwerp der menschkunde
zlamgegroelde stampers, Of 00k we1slechts (anthropologie).Ilj behoortt0tdezoogdieren
ée'n stamper. Deze hebben enkelvoudige of en grenst het meest aan de apen der Oude
3-spletige stjlen metenkelvoudige stempels. W ereld,denorang-oetan,sjimpanséen gorilla.
De vrucht is eene bes- ofsteenvrucht,regt
of sikkelvormig gebogen en zamengedrukt.
Het regte ofgebogene zaad bevateene groote
kiem met bladvormige zaadlobben.Deze familie behoort vooralte huis in dekeerkringslanden van Am erika en Aziëjen men vindt
0ok enkele soorten in Nool'd-Am erika en
Japan.De wortels van de meeste soorten bevatten eene bittere,vergiftige zelfstandigheid
en onderscheidene uit de geslachten Cocculus
Ddc. en Clssampelos L. behooren tot de ge-

D nnaeus heeft reeds de menschen en apen
t0t dezelfde orde - die der handdieren -

vereenigd, terwjl Cuvier voor den mensch
eene afzonderljke Orde- die der tweeltandigen (bimana)vaststelde.Vele natuurkundigen

van den jongsten tjd,zooals Darwin,A'
lckdl,
Broca, Dally, H arting enz.,erkennen enkel
een gradueel verschil tusschen het dier en

den mensch, terwjl anderen,zooals Prnner
.& .!
/,Quatrefages,Moussy enz.in hun stelsel
aan den mensch wegens zjne hoogere natuur,
neesmiddelen.Bekend zjn de vergiftige kok- een afzonderljk gebied verleenen. A1z00 is
kelskorrels en de bittersljmige columbo-wor- men omtrentde plaats van den mensch in de
tel,beide tOthetgeslachtCocœ lusbehoorende. schepping n0g geenszins t0t eenheid gekoM . Clzlltfeldd L.dient t0thet bekleeden van men.Ilj geljkt',zooalswj reedsopmerkten,
priëelen.

M ennoniqten,zieDoopsgezinden.

het m eest op de smalneuzige vierhandigen

(Quadrumana,apen)derOtldeW ereld,- op
aantalen den bouw zjner tanden,dool'het
gemis van een staart en den vorm derachterste ledematen (ware voeten) groote overeenkomst heeft.Toch ontwaartmen bjeene
vergeljking van den voetvaldengorillamet
dien van den mensch een aanmerkeljk verschil.Demensch kan zjn voetenkelbezigen
t0t verandering van plaats, terwjlde gorilla
dien o0k gebruiktt0tgrjpen.Hierbj evenwe1 vergete men niet, dat sûmmige volken
in liet Oosten,die gewoon zjn barrevoets te

M enno Slm ons, een Nederlandsch her- de Simiae catharrinae,waarmedehj doorhet

Vorm er uit de 16de eeuw t geboren in het

Friesche dorp W itmarsum in 1496,waseerst

pastoor te Pinglum en vervolgens in zjne
geboorteplaats.Door den marteldood van Sieke
Sxipr, in 1531 te Leeuwarden onthûofd,
omdathj zich naaieggen derbeljdenishad
laten doopen,kwam M enno zgizzlpoz.
:t0tnadenken Omtrentden kinderdoop en t0teennaallw-

keurig onderzoek des Bjbels. Hj nam t0t
kernspreuk: sEr mag geen ander fondament
gelegd worden, dan 'tgeen gelegd is,name-

3:::
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loopenj bi
J*hetbeklimmen van gladde boom- ontstaat 00k dat van den mensch uit cellen
stammen wel degeljk de voeten gebruiken en menontwaartdaari
ndewerkingvannatuurnm zich vast tehouden,terwjldevolken, en scheikundige krachten.Men ls er zelfs in
die hunne voeten bekleeden,alis betslechts geslaagd devoorplantingssnelheideenerzenuwmetsandalen,geene gelegenheid hebben,zich prikkeling in den levenden mensch op ongein hetgrjpen metdevoetentecefenen.W an- veer 60 Ned. el in eene seconde te bepalen.
neer echter Ruœley wegens de verschillende Voorts is de ontwikkelingsgeschiedenis van
ontwikkeling van handen en voeten de men- den mensch ui
theteivangrootyewigt,daar
schen en de apen in 2 verschillendeOrden - Höokel aan het foetus rudimentalre organen
die der twee- en vierhandigen - plaatst, meendete ontdekken,dirvol
gensdeontwikmaar hen methet 00g op den schedelen de kelingstheorie van Darwtn in verband staan
hersenen in dezelfdeorde- diederprimates- met'smenschen afkomst.Hj noemde die rustelt,dan voerthj a1s grond hiervooraanj dimentaire organen ligchaamsdeelen, die in
dat het anatomisch verschilvan hersenen en den l00p van duizendeJaren allengs hunne

schedelbj demenschen en demeestontwik- beteekenisverloren hebben,daax zj bj onze
keldeapen geringeris,dan bjlaatstgenoemde ln den toestand van dieren verkeerende voorapen en lagerbewerktuigde apensoorten. Het
valt trouwensniet te ontkennen,datdeminst
ontwikkelde menschenrassen met betrekking
t0t den schedel t0t den grondvorm der apen

ouders t0t bepaalde verrigtingen dienden,

welke bj denmensch in meerontwikkelden
staat niet te pas kom en. Evenzeer - z00
verklaart Höekel- hebben wj alle andere

naderen.De onderstelling,dathet menschen- organen onzes lichaams van de zoogdieren,
geslacht zich uit dat der apen ontwikkeld het laatst van de apen,geërfd. Andere na-

heeft,is dus geenszinsongerjmd.Toch kan
men haar geenszins boven allen twjfelverhefen opgrondvanbewjzena1sdoorVogtzjn
aangevoerd,nameljk d00rdevoorstelling,h0e
sterk de geljkvormigheid van menschen en
apen somtjdsisbj eeneziekeljkemisvorming
van den schedel.Intusschen worden de menschenschedels uit den voortjd,gevonden in
holen in hetNeanderdalen elders,nietzonder
reden beschouwda1soverbljfselenvanwezens,

tuuronderzoekers evenwel kunnen zich niet
vereenigen met deze theorie. O0k de onderstelling, dat de voorvader van den mensch
afstam tvan eenereedslang uitgestorvenapensoort,mag dan eerstin dewetenschapworden
opgenomen,wanneerde overgangsvormenvan
die apen t0tde hedendaagschemenschen ge-

voeten en gespierde beenen, het ontbreken

tuiging, zoodat Vireh'
ow aangew ezen heeft,

vonden zjn.

Afen is er n0g niet in geslaagd, uit de

talrjkereedsopgedolvenqeraamten Van m endie tusschen den aap en den mensch stonden. schen uit den vöôr-historlschen tjd de g0T0t de eigenaardige kenmerken van den daante van den oorspronkeljken mensch of
mensch behooren zjneopgerigtehouding bj van den overgangstypus vast te stellen. De
hetgaan,zjngrootegelaatshoek,zjnekleine deelen van geraamtenj door Lartet,Sprin.q
onderkaak,zjneruimeschedelholte,zjnbreed en anderen gevonden, dragen geenszins de
bekkenj zjne breed-gezoolde, kort-geteende kenmerken van eene ongemeen lage bewerkeener bjzondere beweegbaarheid van den dat dergeljke beenderen ook in onzen tjd
grooten teen, het ontwikkeld strottenhoofd, niet zeldzaam zjn.Duideljk isevenwelge-

de grootendeelsonbehaarde huid,maarvooral bleken,datdem enschen,van welke die overde gearticuleerde spraak en de rede. Men bljfselen afkomstig zjn,tjdgenooten waren
heeft eenigen tjd gemeend,datde hersenen van den mammoet, van den wolharigen rhivan den mensch,alszetelzjnervermogens, noceros, van den holenbeer,den holenhyena

door volstrekte of betrekkeljke grootte beschouwd konden worden als een belangrjk
kenmerk.Dezeevenwelzjn geenszinsbepaaldeljk de grootste,d= r die van walvisschen
en olifanten grooterzjn,en nieteensbetrekkeljk,nameljk inverhot
ldingt0thetgeheele

en den holenleeuw. De levenswjs van die
'Rensohen Yfas Voorzeker ruY;,eenvoudig en

kommerljk. Duizende Jaren achtereen vervaardigden zj hunne werktuigen van steen,
beenderen en horens.Tuangzamerhandkwamen

zj t0t de vervaardiging van velerleisteenen

ligchaam grooter dan die der overigezoog- voorwerpen oft0thet steentndpevks waartoe
dleren.Dievan kleineapen zjn betrekkeljk de kjökkenmöddings,de hunnebedden en de
grooter.00k debeweringvan Owen,datmen paalwoningenbehooren.Dattjdperk waszeer
ln de hersenen van den mensch dœlen aan- lang. Daarop leerden de menschen brons en

treft,die bj deoverigedieren ontbreken,is jzer bewerken en kwamen alzoo t0t het
d00r Rkœley en anderen afdoende wederlegd. beons- en jpertl
jdperk, waarin zj t0t een
Toch onderscheiden zich dehersenen dermen- hoogeren trap van beschaving opklommen.
schen van die derapen doortalrjkerploojen
Omtrentden ouderdom van hetmenscheljk
en kronkels der oppervlakte, terwjltevens geslacht heeft men velerleiberekeningen gedegroote hersenen bj den mensch in massa, maakt zonder eene bepaalde uitkomst te verhoogte en breedtein verhoudingt0tdeoverige krjgen.Hetist0tnu t0enietmogeljk,den
deelen der hersenen ongem een ontwikkeld

ouderdom te bepalen der lagen, waaronder

zjn.Het kenmerk,dat de mensch zjne ge- men de oudste sporen van hetmenseheljkgemoedsbewegingen door gebaren doet bljken, slacht heeft aangetroFen. M et dit onderwerp
vindt men,zooals door Darwin isaangetoond, staat de vrM g omtrent de eenheid van het

bj dedieren evenzeer.

menscheljk geslachtin hetnaauwsteverband,

Evenals het ligehaam van het dier, z00 nameljk ofalle menschen van hetzelfde pMr
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afstammen, dan we1 of men hunne afkomst handel,van de wetenschappen,van de Kerk,
van meer oorspronkeljke paren moetaanne- van den Staat, van de oorlogen en van de
men.Terwjl Agasso,gevolgd doorNotten wetgeving en instellingen.Reeds in den vöörGliddon, de afstamming der menschen uit historischen ttjd vertoontzich de mensch als
één paarverwerpen,omdatzj gebonden zjn begaafd met industriéle vaardigheid en nutaan verschillende Qora's en fauna's,wieraan- tige kennis.onzevoorvadersverkeerden vnor-

ta1hj opachtbepaalt,isPeseltelvanmeening zel
ter in dergeljken toestand,alsheden ten
dat de mensch, slechts van één gewestuit- dagede oorspronkeljkebewonersvan Austragaande, den M rdbodem bevolkt heeft. Dat lië,Polynesië en Amerika.Zj kenden sleehts
gewest was volgens hem een uitgebreid vast
land,hetwelk laterwegzonk in denIndischen
Oceaan,- een land,doordeEngelschedierkundigen met den naam van Lemuria be-

stempeld,alsoorspronkeljkewoonplaatsder
half-apen (Lemures).
Hetmenscheljk geslachtiszeerBterk over
den aardbodem verspreid.W elishet bestaan
van sommige rassenafhankeljk van een bepaald klimaat, maar het isden mensch toch
mogeljk,zich t0tzekerehoogteaaneenander
klimutte gewennen.Hetaantalmenschenin
de verschillende werelddeelen is door Belsm

de eenvoudigste middelen om in hun onderhoud te voorzien en zich tegen de guurheid

van het weder te beschutten.Zj bouwden

hutten en maakten vuur door 2 stukken hout
tegen elkander te wrjven. Zj vervaardigden wapens, om op de Jag'
t te gaan, kleeding en huisraad. Uit hetgeen men in holen
inatBel
d
zjgië gevonden heeft,schjnttebljken,
? eV0nZ00r alB de bew oners Van S0m mige ellanden in den grooten Oceaan)menscheneters waren.Langzamerhand echter lep

den zj zich toe Op landbouw en veeteelt,
weefden stoâbn van vezels en w01en dreven

in zjn geschrifl;rDieBevölkerungderErde een ruilhandelmetnaburige stammen.Uithet
(1877)''aldusopgegeven:
aartsvaderljk familieleven ontwikkelde zich
Vierkantemp
'
-len.
Inwoners.
Inwonersop de o geogr.mi
jl.

Eur0pa..............179833....309178300.......................1719
Azië ................813305....824548500........................1014
Afrika...............543614....199921600....................... 368
Australie-en P01ynesie.161010.... 4748600....................... 29
Amerl'ka.............747040.... 85519800....................... 114
In den Jongsten tjd heeftmen zich vooral de Staat, en uit de oorspronkeljke nattlur00k bezig rehouden meteene naauwkeurige dienst sproten velerleimythologische voorstel-

metingderllgchaamsdeelen bj onderscheidene lingen.W elligtgenoten er,geljk thansn0g
menschenrassen (anthropometrie). De lengte bj de eenvoudigste stammen, zoogenaamde
des ligchaams bereikt volgens Quetelethaar toovenaars een grootaanzien.Langzamerhand

maximum tusschen het 25ste en 30ste levens- eehter verkreeg de priesterkaste grooten in-

jaar,om na het 50stc te verminderen.Men vloed en bezigde veelal de godsdienst om
vindt echter verschillende verhoudingen van

groeienevenredigheidbj debeidegeslachten.
Het eerste levensjaar omvat den zuigelingsleeftjd,en de6 daarop volgende levensjaren,
nameljk vanhetdoorbreken t0tdewisseling

dien te versterken,zoodatzich ten slotteeene
magtige hiërarcllie verhief. Op de ontwikke-

ling dernjverheidhad deverdeeling vanden

arbeid, eene betere kennis van de grondstoffen en de uitbreiding derhandelsbetrekkingen

dertanden,vormen dekindsheid.Daaropvolgt een zegenrjken invloed.Kunsten wetensehap

het tjdperk der Jeugd,zieh uitstrekkendetot
aan de huwbaarheid,- daarna hetjongelingen- en maagdentjdperk, loopende voor den
Jongeling totaan het24steen voorhetmeisje
tothet20stelevenslaar.Nahetlangetddperk
van den middelbaren leeftjd volgt van het
50steofvanhet55stejaardatdergrjsheid.-

begonnen te bloejen en de menscheljke mu tschappj koesterde zich meer en meerin den
glans der beschaving.
M en heeft inzonderheid metaandacht stil-

gestaan bj de taalvan den mensch,zoowel

om deyeluidvorminq doormiddelderspraak-

werktulgen te bespleden alB om de vraag te
Hetgew igtvan een pas-geborenkindbedraagt beantw oorden, h0e zich de taaluit die oor3-31/: Ned.pond,- datvan den man op spronkeljke geluiden ontw ikkeld heeft, alsmid4elbaren leeftjd 63- 75 Ned.pond en dat naede 0nà het verschil en de overeenkom st
der vrouw 55- 66 Ned.pond.Op gevorderden Van de talen der onderscheidene volken na
leeftjd vermindertdoorgaansdatgewiqt.Kli- te gaan.M en heeft de talen in groepen vermaat en leefwjze hebben grooten lnvloed deeld naar gelang van hare verwantschap en
op den levensduur;velen sterven van ouder- van haren vermoedeljken oorsprong uit dedom tusschen het60steen 80stelevensjaar. zelfde bron.Intusschen kan men de taalvan
Het nasporen van des menschen geestver- een volk geenszinst0thoofdkenmerkverhelen
mogens is de taak der psychologie, en de bj deverdeeling derraBsen)daaronderscheiontwikkeling van het menscheljk geslacht dene volken hunne taalmeteene anderehebwordtbehandeld door de geachiedenisderbe- ben verwisseld.Daarentegen is taalstudie een
schaving methare verschillende takken,z00- m iddelt0tverklaring van eene menigte oude
a1s de kennisvan de taal,van de zeden en uitdrukkingen, gewoonten en mythologische
gewoonten,van demythen en sagen,van het voorstellingen.O0k kan men uit eigenaardige
ontskan dernjverheid,vandeontdekkingen, nam en van voorwerpen opmerken, of een
van de kunst, van de letterkunde,van den volk daarmede reedsilzjneoorspronkeljke
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woonplaats bekend was of ze eerst later van onderscheidt men het voorste gedeelte, de
andere volken heeft ontvangen. 0ok heeft keel, van het achterstejden nek.Armen en

men in denJongsten tjd vooraldoorde wet beenen zjn vrj geljk verdeeld.Hetbovenste
der klankverschuiving het ontstaan van ver- gedeelteisdeokselen dedj;danvolgenhet
schillende dialeden aanqewezen.T0t de pe- opperarmbeen en het djbeen,dan elleboog

s
chiedenis,deontwikkellnq en deverspreidlng n knie.dan elleyjp en spaakbeen,alsmede
der taalbehoort 00k de ultvinding en hetge- e
scheenbeen en kultbeen,en eindeljk deverbruik derverschillendesoortenvanletterschrift. schillende hand-en voetbeenderen.
Het qemoedsleven van den mensch open- De romp is verdeeld in borsten buik,wier
baart zlch voortsin mythen en sagen.Reeds
grenzen door de onderste ribben ofden be-

bj zeerweinigontwikkeldevolken ontwaart nedenrand der borstholte worden aangewezen.
men godsdienstig gevoelin de dienstvan de De vöörzjde van de borst wordt meer bekrachten der natuur,in de vereering van het paald de borstgenaamd.Zjgrenstnaarboven
water en van de z0n, in het huldigen van aan de sleutelbeenderen. Aan het achterste
steenen, boomen, dieren en allerleivoorwer- gedeelte van de borst geeft men den naam
pen (Fetisjdienst) en in het vereeren van van rug. 00k de buik draagt meer bepul;
helden.De godsdienst is steeds evenredig aan aan devsôrzjdedezen naam en aan de ach-

de beschaving,en wj zien in hetSjamanis- terzjdedievanlendenen,inwiermidden zich

mus,het Boeddhaïsmus,de dualistischegods- de ruggegraat bevindt.De buik grenstboven
diensten, het Mozaïsmus, de Islam en hd aan den rand der àorst
holte (a,;g.1) en
Christent
b m hare verschillende trappen.
Eene stelselmatige verdeeling van hetmen-

scheljk geslacht kan op verachillende grondslagen geschieden;men kan daarbj den ligchameljken toestand,de geestvermogens en

.

0ok den trap van beschaving tot maatstaf
nemen. Het is niet voldoende de volken in
natuurvolken en ontwikkelde volken of naar

gelang vanhunbedrjf,inJagende,visschende,
landbouwende,njverheids-en handelsvolken
teonderscheiden,wanthetisduideljkgebleken,datvele volken min ofmeer metelkander vermaagschapt zjn. onderzoekingen op
ditgebied vormen de wetenschap derethnologie ofethnographie (volkenkunde en volkenbeschrjving).De groote groepen bestempelt
men met den naam van rassen.H oew el de
ethnologische grenzen dikwjls zamenvallen
met de geographische, ontmoet men vaak
groote moejeljkheden bj het bepalen der
groepen.Im mersin langvervlogeneeuwenhebben soms groote volksverhuizingen plaats gehad,zoodat vermaagschapte stammen dikwerf
wonen op plaatsen, die ver ran elkander

verwjderd zjn.Daarenboven zjn onderscheideneligchameljkekenmerkenverdwenendoor
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vermenging, kruising en de w erking van het Van onderen aan deql
00i,die degewrichtsklimaat. Eindeljk nog veranderden taalen holten der djen verblndt @). Het bovenste
zeden door den invloed van overheerschende geëeelte noemtmen den maagkuil,doorvelen
ofM ngrenzendevolken.Alzoobljftdeeigen- ten onregte hartkuilgenaamd.Om de overige
aardige ligchaamsgesteldheid steeds de beste uitwendige deelen van den buik te bepalen
,
grondslag t0t bepaling der rassen, bjv.de trekke men de 1jn oo, die de onderste gebouw van ;en schedelen van hetgeraamte, deelten der borstholte, en deljn u%,diede
de lengte derledematen en de kleuren detoe- bovenste deelen der heupbeenderen vereenigt.
stand van den huid,van het haaren van het Wat boven de1jn oogelegen is,noemtmen
regenboogvliesder oogen.
debovenste,watbeneden deljn1.gelegenis
Met betrekking t0tden bouw van hetmen- deonderste,en wattusschen diebeide ljnen
scheljk ligchaam in het algemeen vestigen gelegen is, de middenste buikstreek. Deze
wj in de eersteplaatshet00g op deopper- drie buikstreken nu kan men weder verdeelen
vlakte.Hoofd,halsenledematentarmenenbee- doorde ljnen 11en 1/1'en dan is2 demaag'
nen) zjn algemeenbekend.Men onderscheidt streek, 3 de ondermaagstreek, 4 de navelM n het hoofd den schelel en het gelaat, streek, 5 de eigenljke onderbuik, 6 de djwier grenzen d00r de wenkbraauwen worden streek en 7 de middenstreek.
Het inwendige des liehaams (de holten)
M ngewezen. Bj den schedel heeft men het
voorhoofd,aan weerszjden de slapen,naar neemteen aanvang met de hoofdholte,welke
boven de kruin en verder het achterhoofd. in verband staat met de holte van den hals
Het gelaat of aangezigt verdeelt m en in de (hlt strottenhoofd)en metde borstholte.Het

oogen-)wangen-en mondstreek.Bj den hals mlddenrif (Z,fg.2 en 3) scheidtde borst-
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holte van de buikholte. A1 die hûlten wor- gende: in de halsholte heeft men de luchtden gevormd door beenderen en spieren en pjp,van voren en gedeelteljk terzjdegezjn met een vliesbedekt.Demond-,borst- dekt door de sehildklier,- achter de lucht-

en bekkenhûltezjn gedeelteljk van allekan- pdp den slokdarm en aan debeidezjden de
ten donrbeenderen omgeven,doch de wanden
van dehals-en buikholtevinden slechtssteun
in de wervelkolom. De wand dermondholte
wordt daarenboven door de kaken, die der
borsthnlte door de ribben en hetborstbeen,
en die van het bekken doorde bekkenbeenderen gesteund.Door al die holten heen)te

groote bloedvaten.In deborstholte vindtmen
langs de wervelkolom den slokdarm en de

aorta,aan elkezjdeeenelongLlu,;g.2en3),
en tusschen de beide longen de rmmte vûor

het middenrif (m, fg. Q), gevuld met Ws
weefsel. In het onderste gedeelte van die

ruimte,een weinig naardelinkerzjde!herft
beginnen met den mondl
ten eindigend met men hethart(p,fg.2 in hethartezakletln
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Fig.2.

d
en jndeldarm,loopthetvoedingskanaal.In ;g.3 na verwjdering van ditlaatste,l de
al dle holten liggen voorts de hoofdtakken aorta, o de bovenste holle ader). In de
van het vaatstelsel,uitgaande van het in de buikholte ziet men naar den bovenkant de
borstholte gelegen centraalpunt!van hethart. lever (
lel'ej;g.2), grootendeels@)aan de

De bals-en borstholten omslulten de adem- regterzjdeen metde kleinekwab(l'6jMnde
halingsorganen, het strottenhnofd, de lucht- linkerzjdevan deverticalemiddelljngelegen.
yt
ip en de longen.Debekkenholtebevatde Benedendeleverligtdemaag (ma,;g.2,in
mwendige voortplantingsorganen en de pis- ;g.3 gebeelzigtbaar,nadatde lever Ie n=r
blaaB. Aan den hals vindt men voortB de boven omgelegd is).Z0f)vermogeldknaarde
sehildklier en in de buikholte eene andere linkerzjde,onmiddelljk onderhetmioenrif
groote klier, de milt, alsmede de darm-, (z) ontwaartmen de milt (mL, ;g.2en 3).
lever- en buikspeekselklieren en de nibren. OnderdemMg,overdegeheel
ebreedtevan
De ligging van aldeze organen is (
le navol- de buikholte bevinden zlch de 4armen) en
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daarboven, aan de maag vastgehecht,heeft
men het net(n6,;g.2);isditweggenomen
(;g.2),dan worden dedarmenzigtbaar.Aan
de vöör- enbovenzjdezietmen den dikken
darm (#i,;g.3),doorhetbovenstegedeelte
van hetnet(ne,fg.3)metde maag verbonden.Aan de linkerzjdelooptde dikke darm
n=r beneden, om als endeldarm in de bekkenholteafte dalen,en regtskromthj zich
desgeljksbenedenwaartseneindigtweldrain
den blinden darm ,terwjlhj meteenezjdelingsche opening overgaatin den dunnendarm
(d#,
' ;g.3),die
zjn oorsprong
neemt in het
regter uiteinde

j
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Isdatafschuweljk gebruik indelaatstetweeduizend Jaren aanmerkeljk verminderd,toch
heerscht het n0g in Afrika,Azië,Australië
en op de Zuidzee-eilanden.In Aziëbehooren
de Maleische Batta'
sopSumatrat0tdemenscheneters, zooals reeds door M aeeo Jbb
wordt berigt.Toch vormen zj een zeer ontwikkelden stam meteene eigene letterkunde.
De anthropophagie is er dan 00k door de
wetgeregeld.In Afrika vindtmenmenscheneters aan de westkust,van Siërra-Leonet0t
aan de Niger-delta. Hier nuttigt men het
vleesch van ge/
vangen slaven,
/
geljk eldersdat

deeld,terwjlin

AfrikadeKafer-

joj(
j;mqusj
oqu.
etersbehoort.In

A
merikavonden
deeersteontdekk
rys np ai wntillen hetbetrek-

keljkbeschaafd,

maar menschenetend,thansuitgestorven volk

d
erscheidene oorzaken hebben bjderuwste Ider Caraïben.De oudeAzteken in Mexico
volken daartoe geleid,bjv.gebrek aan dier- 'bragten menschenofers en nuttigden bj fees-

ljk voedsel,haat,wraakzucht,bjyeloofenz. teljke gelegenheden menschenvleesch.DatDe verhalen van menscheneters,d1e in onze zelfde weetmen van dezeerbeschaafde Inca's

sprookjes voorkomen,zjn denagalmen van
'
tgeen fn vöör-historischetjden00k oponzen
bodem nietzeldzaam was.- '
tgeen daarenboven bljktuitbeenderen,diein0nswerelddeelin verschillendeholengevondenzjn.O0k

inPeru:endeIrokézenenAlgonkins,alsmede
de odsjlbswae- allen Indiaansche stammen
- gebruikenbjgelegenhedenmenschenvleesch.
Z00 deden 00k deToepi-volken inZuid-Amerika,en00kthansn0gbewonenmenscheneters

de oudste oirkonden gewagen van menschen- de boorden derAmazonenrivier.Alle reizigers
eters, en de Grieken beschuldigden de In- getuigen, dat de inboorlingen van hetvaste-

diërs, Scyten en onderscheidene aethiopische land van Australië menscheneters zjn, -

vplken van anthropophagie. De heilige HLè'
- voorts op de Zuilzee-eilanden de Melanesiërs

Wnymv , die in de 4de eeuw leefde,maakt en de Polynesiërs, bmevens de bewoners
meldng van een stam van kanibaleninGallië. van een gedeelte van Nleuw-Guinéaj van de
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Lnuiziaëen,van Nieuw-caledonië en van de maat,aan dien dervoortschrjdende beschaFidsli-eilanden,waar n0g in 1867 de zende- ving en aan dien van detoenemende kruising
ling Baker door den Navosa-stam werd opge- der rassen.04 diewjze ontstaateene keten

geten.T0tde menschenetersbehoorenwjders van eigenaardlge vormen,waarbg elkeschade Maoriop Nieuw-zeeland en de bewoners kelvan den voorgaandenverschilttzoodatm en
der Markiezen- en der Samoa-eilanden.Zie eindeljk eenige ver van elkaâr geplu tste
schakels alshoofdvormen kan aannemen.Daar
M enschenrassen noemtmen degroepen, de overgang van den eenen schakeltot den

voorts onder Anthropopkagen.

waarin menhetmenscheljk geslachtverdeelt anderen een geleideljke was, kunnen de
op grond van den eigenaardigen ligchaams- grenzen dier hoofdvormen nietmetjuistheid

bouw. Sommigen beschouwen deze groepen

worden bepaald, en in de categorie van een

als oorspronkeljke vormen,alssoorten (spe- hoofdvorm vindt men w e1 eenspersonen,die
cies)? anderen slechts als verscheidenheden alde kenmerken van een anderen hoofdvorm
ragen.Er komtn0g btJ,dat hetvroegere
j
vame
ridnteithet
en)n0g
vanniet
dezeens
elfdegewor
soortden
.Inover
tussch
en d
ls
het
denkbeeldvan deonveranderljkheidderrassen
Juiste versc.
hilvan soorten verscheidenheid. door de leer van Darwin nietweinig is aan

He
tisdoor ervarinq gebleken,datmenschen hetwankelen pebragt.
der meest verschlllende rassen onderling
Bj de bepallng derrassen beging men van

vruchtbaar zjn en vruchtbaarkroostkunnen ouds eene grove foutdoor eene enkele eigenschap des ligchaams a1sonderscheidend kenmenscheljk ligchaam doorkruisingderrassen merk van een ras aan te nemen,bjv.de

voortbrengen. Zelfs beweert men, dat het

eene hoogere volkomenheid bereikt.Dezebe- kleur van de huid en van hethaar,benevens
wering is echter n0g nietbewezen,evenmin den bouw van den schedel.Hetis van belang
a1s de stelling, datalle menschen gesproten daarbjtelettenopdengeheelenligchaamsbouw.

zjn uit hetzelfde paar,al vindt men haar
o0k terug in de mythen en sagen van verschillende volken.Om allemoejeljkheden te
vermjden,doetde schrjver van Genesiseen
drietal rassen afstamm en van de drie zonen
van Noaolt, en men heeft in lateren tjd de
verdeeling der menschen behouden in Semieten (Israëlieten en Arabieren), Chamieten
(Negervolken)en Japhetieten (blankeen gele
volken).Die verdeeling evenwelis doorde
hedendaagsche beoefenaars der volkenkunde
verworpen,alsmede debeweringvanGfrörer,
gegrond oy eene uitspraak der Zendavesta,

Natuurljk plaatst men steeds deonderlinge

vergeljking van eenige merkwaardige li4chaam sdeelen op den voorgrond, en in d1t
opzigt vervult de gedaante van den sèhedel

eene belangrjke rol.Aanvankeljk lettemen

slechts op den algemeenen vorm ,op de verhouding der kaken t0tde overige deelen van
het aangezigt (Pviehard),op degrootteder

jukbeenderen op den gelaatshoek (Camper,
Vireyq,doch later bepaalde men zich vooral
bj de verschillende middelljnen (AYorton,
Retzos) van den schedel,bi
.fdegrootte der
hersenen endeontwikkeling vanafzonderljke
dat de Arlërs van den Hindoe-lfoeh, zich deelen van deze (Gall, Tiedeman,Ilkseltke,
in 2 stammen, Iraniërs en Toeraniërs, ver- W eiszbaa) en de onderlinge verhouding van
deelend, Europa en Azië bevolkt hebben. verschillendestreken vanden schedel(Caruh.
Doch o0k de nieuwere anthropologen denken

De oudste verdeeling in rassen indelaatste

nieteenstemmig over dit onderwerp.Terwjl eeuw en is afkomstig van D nnaens;deze 0n-

Blumenbaa , C'llder,Prohard,Retziws,M or- derscheidde w itte,gele,zw arte,bruine menfpl enz.het bestaan van onderscheidene 00r- schen en monsters.Z00 ontstond de splitsing
syronkeljkerassenverdedigen,zjlleranderen in Europésehe, Aziatische, Afrikaansche en

dle slechts één oorspronkeljk ras aannemen, Amerikaansche rassen, terwjl de monsters
nameljk D nk datderNegers!Lwnd datder de telgen waren der kruising.De w etenschap
Inca's,Klöden dat der Toeranlers en W eerth deranthropologie maaktevoortsaanmerkeljke

datderIraniërs.Evenzeer ismen het oneens vorderingen door .Blwmenbaa 's nasporingen,
omtrent de oorspronkeljke woonplaats der daar deze geleerde op den schedellette?hoe-

menschen.Deze wasvolgensBjörnstièkna in wel hj nog altjd veel gewigt hechtte aan
de poolgew esten,volgens Pallas,Kant, Gir- de kleur der huid.Hj onderscheidde eene
tanner enz.opdehoogvlaktevan Azië,volgens blanke Caucasische,eene bruineMongoolsche
Linnas
m enHerderin Azië(inhetalgemeen), en eene zwarte Aethiopischevariëteit,terwjl
volgens Delille en M einers in den Caucasus, hj twee overgangsvariëteiten aannam , de
en volgens Peselteï in Lemuria, thans de Amerikaansche (tusschen de Caucasische en
bodem van den Indischen Oceaan. Volgens Mongool
sche) en de Maleische (tusschen de
anderen, z00 a1sdeWor:
f
/,Virey en Buyon, Caucasische en Aethiopische). Hj bepaalde
zjn demenschenrassen op verschillendeplaat- daarvan de volgende kenm erken:Het Ca%e@sen uit Qnderscheidene stamouders gesproten. didcA ra&meteeneblankehuidkleur,eenovM l
De ervarenste natuurkundigen evenwellaten gel
aat,een digten baard en sluikhaarûmvlt
devraag,ofhetmenscheljk geslachtvanéén de meeste Europeanen,de bewonersderAfnof meer paar afkom stig is, onbeslist, maar kaansche kust van de Middellandsche Zee en
koesteren de meening,dat eene geleideljke die van hetAziatische Hoogland,- hetM onafwjltingvan den oorspronkeljken vorm zeer .çopl.vcA rasmeteene gele huidkleur,eenbreed

goedmogeljk iB.Immersdemensehkan zich gelaat, uitstekende Jukbeenderen,een schrabj verhuizing naar andere oorden nietont- len baard en schuins staande oogen omvat de

trekken aan den invloed van bodem ofkli- Noord-Aziaten, Kalmoeken, Finnen,Honga-
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ren, Chinézenj Japanézen en Noord-Ameri- der .
nlwikharigen (Lissotriches).Hethaarvan
kaansche Eskimo's,- het M alelsa rcd met de eersten isplaten in de doorsnederond,en
eene bruine huidkleur en sluik haar wordt bj de laatsten ieder haar rolrond en in de
vertegenwoordigd door deMalejersyAustra- doorsnede cirkelvormig. Alle wolharige menliërs en Polynesiërs,- hetAmerikaansa rcd schen behooren t0tde langhoofdigen (D0lich0met koperkleurige huid,sluik haar,gebogen cephal
i)en scheeftandigen (Prognathi)enhebneus en uitstekende Jukbeenderen strekt zich ben alzoo groote overeenkomst metde apen.
uit t0t de Indiaansche stammen van Noord- Zj bewonen het zuideljk halfrond t0t op
Amerika,- en hetAethiopisa rJ: met eene eenige graden ten noorden van den evenu r.
zwarte huidkleur en gekropsd haar omsluit Iedervan deze groepen heeft weder 2 onderdeNegers,HottentottenenAustralischeNegers. afdeelingen. Bj de wolharigen onderscheidt
Deze verdeeling isdooranderen gewjzigd. men bundelharigen(Lophocomi),bj welkede
Charles A'
J-i!Jol k
%mith verdeelthetmensche- haren hier en daar in bosjesgepl
aatstzjp

ljkgeslachtin3hoofdtypen!nameljkeenCaucasisch,MongolischenTroplschtype,envoegt
bjditlaatstede overgangsrassenvan BlumenàlcA.Dehoofdfamiliën volgensLatlta,
m zjqde
Japhetieden (Caucasiërs),Mbngolen en Atlantieden.00k Cuvier bragt in 1817 de 5 rassen
van Blumenbacltt0t3 terug.Pieker'
ing verdeelt
volgens de kleur de door hem M ngenomen

elf rassen in vier groepen,nameljk eene
blanke (Arabieren),bruine (Mongolen,H0ttentottepen Malejers),bruinzwarte(Papoea's,
Negritors?Indianen enAethiopiërs)en zwarte
(AustraliL
Jrs en Negers).Lesson daarentegen
nam 6 rassen aan:een blank ras,Arabieren

(eigenljke Arabieren en Hebraeërs),Caucasiërs (eigenljk Caucasiërs Grieken en Turken),Kelten,Germanen (Skandinaviërs,SlaW 0n en Fi
nnen), e0n donkerbruin ras,
Hintbe's (Indiërs, Zigeuners,Abessiniërsen
Madagassen),KaFers,Papoea's en Endamenen (Australiërs),- een oranjekleurig ras,
de Malejers,- een geelras,deMongolen
(Chinézen,Toengoezen,Kalmoeken,Eskimo'
s),
Mongolen-pelagers (der Carolina-eilanden),
Oceaniërs (Dalak'
sjBatta's,Alfoeren),Amerikanen (Ando-peruvianen,stammen derPampa's,Braziliaansch-Guaranische stammen),-

een rood ras,de Caraïben ,- en een zwart
ras, de Aziatische Negersj Nigritiërs, Tas-

maniërs, Hottentotten en Boschlesmannen.
Omal*s#'ecJJe.yleverdein 1857 hetvolgende
stelsel:Een blank ras met een Européschen,
Araméschen en Scytischen tak,- een geel
ras met een Hyperboreïschen,Mongoolschen
en Finschen tak, - een bruin ras meteen
Hindoe-Aethiopischen en Maleischen tak, -

rood ras met een noordeljken en zuideljken tak,- en een zwartras m et een 00yteljken en westeljken tak.Pesaelverdeelde
in 1874 hetmenscheljk geslachtin 7groepen
ofrassen,nameljk:DebewonersvanAustrae0n

1ië en Tasmania!- de Papoea'
s van NieuwGuinéa en nabunge eilanden,- de Mongolen

volken,waartoe hj 00k deMalejersvanP0lynesië en de Indianen van Amerika rekent,
de Drawida ofbewonersvan Vöôr-lndië)-

de Hottentotten en Boschlesmannen,- de
Negers,- en de volkerenderMiddellandsche

Zee(Caucasiërs).

(Payoea's,Hottentotten),en regtharigen (En-

coml), bj welke het haar geljkmatig over
hethoofd isverdeeld (AfrikaanscheNegersen
KaFers).Desluikharigen worden verdeeld in
stjfharigen (Euthyccmi) met gla; en stjf
nederhangend,donkerhaar(Australiërs,P00lgewestbewoners,Amerikan.
en en Malejers)en
lokkenharigen (Euplocomi), wier zwart of
blond haar eenigzins golft (Drawida,Nubaen
bewoners bj de Middellandsche Zee).Mûller
beweert nameljk dat het haar en detnnl
op den duur standvastigerbljvendandescheDe pogingen om de gedaantevan den schedel t0t grondslag te leggen eener verdeeling

in rassen zjn vrj Klrjk.Hierbjechterqnt-

brak t0tnutoeeenevereischteovereenstemmlng
bj het meten. De eerste) die zich hierop
toelegde,was James Cp'
l
zle.
sProhkd die het
verschil van schedels aanwees bj de hoofd-

variëteiten vanllnmenbaek.Hjsteltmensehen
voor met een ovalen of elliptischen schedel
(Caucasiërs), met pyramidalen schedel en
breed gelaat(Mongolen)en metuitspringende
jukbeenderen (Aethiopiërs). Eene deryeljke
verdeeling is dievan Geofroy &
%ilf-A'
$lJ:'
dg
volgen! dezen zjn er 4 hoofdvormenj een
Caucaslsche? Mongoolsche,Hottentotsche,en
Aethiopische.Bj den eersten vormtdeschedel
het grootste gedeelte van het hoofd,bj de
Mongolen is het gelaat ongemeen breed,bj
de Aethiopiërs steekt de kaak snuitvormig
uit en bj de Hottentotten vormt hetgelaat
het grootste gedeelte van het hoofd.Belangrjk voor deleerderrassen waren voortsde
onderzoekingrn van den Zweedschen ontleedkundige Retz%u ,die eene naauwkeurige 0pmeting beproefde van de meestverschlllende
schedelvormen en op grond daarvan een stel-

se1bouwde,hetwelk grooten bjvalvond.De
ljnen, die de lengte en debreedtevan den
schedelbepalen,zjn debelangrjkste.Dientengevolge verdeeldehj de volken in langschedeligen (Dolichocephali) en in breedschedeligen (Brachycephali):en splitste iedervan
dezeafdeelingenwederlnregttandigen (Orth0gnati) en scheeftandigen (Prognathi).Op die
wjze ontstaan er 4 hoofdgroepen. T0t de
Dolichocephalen rekent hj deschedels,wier

Onderscheidene andere anthropologen ver- lengte veel grooter is dan de breedte
deelen de menschen naar gelang der gesteld- (100:65)
,en t0tdeBrachycephalen die,waar
heid van het hoofdhaar.Op hetvoetspoorvan de lengte en breedte meer t0telkander nadeHöekelsplitstFr.M ûllerdevolkenin12rassen, deren (100:85).Het bleek echter,dat ook
welke hj tot 2 groote groepen vereenigt, dit stelsel veel te wenschen overlaat, dM r
nameljk diederwolhari
gen (Ulotriches)endie het vermaagschapte stammen van elkander
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verwjderten sterk van elkanderverschillende
stammen bjeenvoegt. Terwjl nu Broea er
den overgangsvorm der Mesocephalitusschenvoegde, toonde Weleker duideljlt aan, dat
men de meerderheid van alle volken noch t0t
deDolichocephalennocht0tdeBrachj-cephalen
kan brengen,dewt
jldezemeerderheld,welke
hj metden naam van OrthoeephaliofMesocephali bestempelde, ongeveer het midden
houdt tusàchen die beide groepen.Reedslang
is men bj de anthropologen gewoon,eene

501

Germaansche.Rcltlagintweitheeftvooralzjne

aandacht gevestigd op den gelaatstvorm en
vervaal-digde gipsafgietsels van dehoofdenvan
Zuid-Aziaten. T0t de physiognomische kenmerken behooren vooral de hoogte en breedte
Van hetvoorhoofd,de vorm van het geheele
gelaat, de plaatsing en de grootte der oogen
en wenkbraauwen,de ontwikkeling van de

Jukbeenderen en van de onderkaak , de gedaante van den neust van de lippen,van de

ooren enz.Eindeljk komt bj deverdeeling

formule te gebruilten,indeœ genaamd,waar- der rassen 00k de taalin aanmerking,maar
door de gewigtigste verhouding van den ditkenmerk is geenszins beslissend,daar0nschedelwordt uitgedrukt.Men steltnameljk derscheidene volken in den l00p der eeuwen

de lengte geljk aan 100 en bepaaltdan de zamengesmolten zjn, zoodat hunne f,
an,
lgebreedte in eenheden van dit getal(breedte- wjzigd werd ofgeheelverloren ging.Men
index).De meeste breedtecjfersnu bewegen onderscheidtin den regeléénlettergrepigetalen
zich tusschen 58 en 98, en het stelsel,op (Chineeseh,Siameesch enz.)zamenkoppelingsgrond der waarnemingen door W eleker opge- of agglutinatietalen (Amerikaansch,Austramaakt,ishetvolgende:Bj de helftdermen- lisch, Drawidisch enz.
) en verbogene talen
schen wisselt de breedte-index tusschen 74 (Sanskrietenz.).
en 78,en aan deze geefthj den naam van
Zeden en gewoonten dervolken zjn voor
Orthocephali(regtschedeligen).Daaltdeindex de leer derrassen van onderqeschiktbelang.
beneden 74 dan heeft men Dolichocephali Overeenkomst van eigenaardlge gewoonten,

(langschedeligen) en rjsthj boven 782dan bjv.de behandeling der vrouwen,de wjze
heeft men Brachycephali (kortschedellgen). van trouwen en begraven, het bestaan van
Langschedeligen zjn deNegers,Kafers,H0t- godsdienstige plegtigheden enz., kan we1is
tentotten, Abessiniërs, Eskimo'
s en eenige waarwjzen Op eengemeenschappeljken 00rPolynesiërs;- kortschedeligendeLaplanders, sprong ot
'op eenetjdeljkebetrekking!maar
Boerlaeten, Kalmoeken, Slawen, vele Ma- men neemt tevens waar, dat verschlllende
lejers en de Toengoezen,- en de meeste volken onderdezelfdeOmstandighedengeljkvolken,vooral de Duitschers,de Latjnen, vormige zeden en gewoonten aannemen.
de Estlanders, de Chinézen en het meerenMen l
tan niet overaltusschen de verschildeelderlndianenbehoorent0tdeorthocephali. lende rassen geographische grenzen trekken,

Na demetingen vermeldenwjdeonderzoeruimte van den schedelbj verschillenderassen. Vooral deze laatste schjntzeer merkwaardig te w ezen. Barnard
vond als
gemiddelde ruimte bj Europeanen 1835,bj
Amerikanen 1774?bj Aziaten1768,bj Afrikanen 1718 en bj Australiërs 1628 kubieke
Ned.duim.00k bj andere ligchaamsdeelen
kingen omtrenthetgewigtderhersenen en de

al bljkt het duideljk,dat hier en Gaarde
rasbehooren.ImmersJuist aan diegrenzen
hebben de verschillende rassen zich sedert
onheugeljke tjden het meest met elkander
bewonersvan uitgestrektelandent0thetzelfde

vermengd. Intusschen heeft die vermenging
0ok elders plaats gehad,vooralin Am erika,
werwaarts Negers uitAfrikain grooten getale

zjn overgebragt.De kinderen van Blanken

Ontwaart men verschil van grootte.Men ver- en Negers dragen den naam van m e- lingen

zekert bjv., dat het bekken der laagst be- (zie onder ditwoûrd).
wprktuigde rassen sterk nadertt0tden vorm ,
M enschenregt,zie Natuurregt.
die bj het bekken van den aap iswaarge- M enschenroof is een van ouds bekend
nomen. Intusschen heeft daarop welligt de misdrjf, waarop vooral bj de minder belevenswjs van een volk grooten invloed. sghaafde volken zeer zware straâbn worden
Tevens vervult bj de verdeeling der men- gesteld.Hetkaraktervan hetmisdrjfligtin
schen dekleurderhuideenebelangrjkerol. hetontnemenaaneenmenschvan devrjheid,
Onderscheidene volken hebben eeneyeelach- om zich te bewegen en over zjn persoon
tig-roode,bruinaehtige ofgebronsdehuldkleurq naar welgevallen te beschikken,voor zoover
slechts bj enkele is deze zwart,en alleen de kring van ztjneregtenzulkstoelaat.ReeGs
bj de Indo-Germanen blank.Toch ontwaart bj de Oude Israëlieten kvvasa de maenschenmen bj de verschillende volken 00k weder roof niet zeldzaam voorq de bedoeling van
Onderscheidene sehakéringen, die aan een den roûver was het zich verrjken met de
zekeren aanleg of 00k aan de werking der opbrengt door het slagtoFer a1s slaafte verzonnestralen worden toegeschreven.Hethaar, koopen aan naburigevolken,bjvoorbeeldaan
zooalsboven reeds vermeld werd)isovenzeer de Egyptenaren.. Bekend is de verknop van

een belangrtjk kenmerk,alsmededekleurder JozLf doorzjnebroeders.De Mozaïschewetoogen.Hieroverzjn belangrjke onderzoekin- geving stelt op die w andaad de doodstraf.In
gen'ingesteld.In Pruissen bjv. hebben de het Romeinsche regtis dedaad bekend onder
blaauwe oogen veel meer de overhand dan

in Bejeren,en hetbljkt,datdonkereoogen
uit hetzuiden naarhetnoorden zjn doorgedrongen.Bj andere rassen is de kleur der
oogen veel geljkmatiger dan bj het Ind0-

den naam van pplagium'';waaronderverstaan
wordt niet alleen het verduisteren van den

staat van eenen vrjen Kaan,hetT7illekeurig

'iegvoeren en gevangen houden van een bur-

ger):iaar Ookjhet onttrekken aan denaagt
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van zjnen meestervan een slaaf,hetverlei- Mensghkunde,zieAntârwologie.
den van een slaafom zjnen meesterteont- M enslikof. Onder dezen naam vermelden
loopen en andere soortgeljke handelingen, wtl:
die ôfinbreuk maken op de vrjebeweging
Aleœander Danil
owits
j,prinsT@n*e>#fkF,

van eenen burger9ôfeene aanranding bevat- een Russisch minister en staatsman!geboren
ten van den slaaf, als verm ogensdeel van den l7den(z7sten)November1672bjMoskou.

zjnen heer.Hetoudere Romeinscheregtbe- Hj wasdezoon van behoeftigeouders,trok
dreigde 0P de daad slechts geldboete; het a1s bakkerqjongen de opmerkzaamheid van

nieuwereveracherpte destrafen,totdatzelfsde
doodstraf er OP stond zonder evenweldoor
die verzwaring de tallooze bedrjven van de
grootste willekeur te knnnentegengaan,waart0e het despotisme en de zedeloosheid onder
de latere Keizersaanleiding gaven. '
t Oude
Germaansche regt zag in den menschenroof,

Peter de Groote t0t zich en werd de begun-

alsin demeestemisdrjven,eenevredebreuk,
die door boete gezoend k0n worden.Na het
vuistregtwordtdeinbreuk op depersoonljke
vrjheid ernstiger opgevat het Kanonieke

Engeland.GeneraalLfortonderweeshem inde
krjgskundeen in dediplomatie,enhjverving
dezen na diensoverljden (1699)alsopvoeder

stigde page van den Czaar.Toen hj voorts
eene zamenzwering tegen zjn Keizer ontdekte,klom hj n0g meer in degunst.Als
sergeant bj een regimentdergardenam hj
deel aan den veldtogttegen Azow en vergezelde den Czaar op eene reisnaarHollanden

van Aleœis,de zoon van Pder.O0k onderregt spreekt over den m enschenroover de scheidde hj zich in den 00rl0g,inzonderheid
doodstrafuit.DelandregtenderMiddeneeuwen i
n 1702 voorSleutelberç,en hj zag zich t0t
rekenen den menschenroof meer of minder ko
mmandant dier vestlng benoemd.Bj de
ZWaar,alnaar mate de eerbied voor de per- verovering van Mariënberg in laatstgenoemd.

soonsvrjheid t0t lager of hooger graad van
nntwikkeling geklommen is.Nietoveralstaat
evenwel deze karaktertrek van hetmisdrjf
Xaanranding van depersoonljkevrjheid''op
den voorgrond, maar er wordt integendeel,
waarhetmisdrjftegen onvrjen isgerigt,op
de schending van hetvermogensregt van den
meester het zwaartepuntgelegd.Allerleimis-

jaar kwam hj in het bezitvan hetmeisle,
dat later als keizerin Catharina I hem ,alB
de bevorderaar harer grootheid, met weltladen overlaadde.Keizer Leopold verhiefhem

in1702t0tgraafenin 1706t0tDuitschrjksvorst, en Peter schonk hem,nadat hj de
Zweden bj Kalisch geslagen had,den titel
van Russisch prins en van hertog nan Jlgermanland. Na den slag bj Poeltawa (1709)
noodzaakte hj het grootste gedeelte van de

drjven,met zeer verschillende bedoelingen
strenggescheidenworden,zjn t0tinhetlaatst Zweedsche arm ee onder Löwenh- ptt0teene
gepleegd, die door het nieuwere strafregt

van de vorige eeuw onder den colledieven capitulatie en ontving op het slagveld den
naam van pmenschenroof''begrepen,a1s:het rang van veldmaarschalk.In 1710 veroverde
wegvoeren van slaven,hetverleiden van deze hj Ri
qa,viel in Pommeren en Holstein en
t0t wegloopen,hetonttrekken van minderla- bemagtlgde in 1713 Stettin.In 1714,1719 en
rigen aan de magt van de ouders,hetver- 1723 werd hj van omkooperj en verduisteduisteren van den burgerljken staatvan een ring van gelden beschuldigd,doch door tuspersoon,hetonw ettig gevangen houden,enz. schenkomstvan Catharinabehieldhjdegunst
Zelfs de achttiende eeuw wemelt n0g van van den Czaar. Toen in 1735,na den dood
voorbeelden, die getuigen van de grofste Van Peter, de gem alin van dezen den troon

wanbegrippen omtrentdepersoonljkevrjheid,
en talvan euveldaden zjn in degeschiedenis
van dien tjd bekend,diein onbeschumdheid
en ruwheid niet achterstaan bj degrofste bedrjven van willekeur uit het tjdperk der
grootste despoten van hetRomeinscheK eizer-

rjk.Hetmisdrjfhad ook eene politieke zjde,
wanneer het nameljk bedreven werd in den

vorm van qedwongen werven van manschaqpen v00r elgen of vreemde legers,waarbd

beklom,bereikte demagtvan Mensjiko
f haar
toppunt.Bj haar overljden (1737)bestemde
zj hem t0t rjksbestuurder en voogd van
Peter IL Iuaatstgenoemde echter werd dobr
Mens
jik@ in hechtenisgehouden,om hem in
het huweljk teverbinden metzjnedochter.
Deze eerzuchtige plannen wekten evenw elden
njd der vjanden van Menfikof,en dur
Peter naarvrjheidverlangde,werdMensykof
plotseljk beschuldigd van hoogverraad, van

men zich vaak niet ontzag,om de toevlugt deelneming aan het ter dood brengen van
te nemen t0t de ergste listen en de grofste prins AleœLs, van het voornemen om zich
gewelddadigheden.Politiek was 00k hetmis- van de kroon meester te maken,van omkoo-

drjf, hoewel straFeloos gepleegd, van de pingenz.,en metzjn huisgezin naarSiberië
Duitsche Vorsten,die in devorigeeeuw hunne verbannen,terwjl zjn onmeteljk vermogen

eigen onderdanen V00r geld verkochten 0Bà werd verbeurd verklaard ten voordeele der
ter slagtbank gevoerd te worden in den kroon.Hj overleed den 22sten Odober (zden
Noord-Amerikaanschen vrjheidsoorlog.
November) 1729.Zjne beide overgeblevene
Over het begrip van persoonljke vrjheid, kinderen werden door keizerin Anna uit de
de waarborgen voor dat voorregt en de straf- ballingschap teruggeroepen en de vaderljke
fen tegen inbreuken daarop,bedreigd volgens goederen aan den zoon teruggegeven.
ons tegenwoordig regt,isgehandeld onderhet
Aleœanderzgegç7
'
eWf#,prlnsTanAezld/iky
artikel nlnheelttenésneming.''Hettegenwoordig desgeljkseenRussischstatsmanengeneraal,
strafregt van de beschaafde volken kentden geboren in 1789.Hj waseenachterkleinzxn
menKhenroof nietmeeralsspedfek misdrjf. van den voorgaande,trad in 1805 in dienst,

MEN8JIKOF-MENUZT.
maar wjdde zich weldxa aan de diplomatie
en werd attachébj hetRussisch gezantschap
te W eenen. In den veldtogtvan 1812- 1815
bekleeddehj debetrekking van vleugel-adju-
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0? den 3den NovemberMngetast.DeGaribal-

dlanen hielden moedig stand,en er ontstond
een hardnekkig gevecht.Toen de Zoeaven na

een strjd van2% uurnietskondenuitrigten,

dant van keizer Aleœander T, klom op tot besloten de Franschen t0t den aanvalenbragden rang van generaal, maar nam in 1823 ten devrjscharenaanhetwjken.Dezemoesmet Kapodistrias,Stroganow en anderen zjn ten denvolgenden dag00k Mentanaovergeven.
ontslag,omdat Rusland deGrieken nietwilde DuizendGaribaldianen waren gesneuveld,1400
bjstaan.Nadat keizer Nieolaas in 1825 den W erden gevangen genomen en de overigen op
troon beklnmmenhad,vertrokhjnaarPerzië, den Verderen aftogtd00r de Italianen ontwaom bj den Sjach een verbond met Rusland pend.
tegen Turkje t0tBtand te brengen.Ditplan M entaw ee-eilanden is de naam eener
leed echter schipbreuk op de ruwheid van groep van 4 groote,bewoonde en vele kleine,

Mens
jikf en den hoogmoed van den Perzi- onbewoonde eilanden,ongeveer25geogr.mj1
schen Vorst. Aan den Russisch-perzischen van de westkustvan Sumatra tusschen 10 en
oorlog nam Mensjikof toen deelin den gene- 30401Z.B.geleren.De bodem iserheuvelralen staf,en in den Turkschen veldtogtvan

1828 ontving hj hetkommandooverdeexpeditie naar Anapa,welke vesting hj weldra
veroverde.Daarnazag hj zich belastmetde
belegering van Varna,doch werd erbj een
uitvalderbezetting zwaargewond.Na zjne
herstelling trad hj a1sviee-admiraalen chef

achtig en derivleren zjn ervan weinig belang.W elzjn ervele baajen en inhammen,
doch men kan ze wejensdetalrjke korulbanken moejeljk berelken.Hetklimaatkomt
er met dat van Sumatra overeen.Hetgeheele
land is er met ondoordringbare wouden bedekt, en de inbonrlingen,ongeveer 11000 in

van den generalen staf der Marine aan het aantalen aan de zoomen der riviertjes ge-

hoofd der Russische zeemagt,wier bloeihj vestigd,wonen in hutten,dieojpalenrusten
ongemeen bevorderde.In 1830 werdhj gou- en metbladeren gedektzjn.Zj zjn middel-

verneur-generaal van Finland,in 1834 admi- m atig van lengte,goed gebouwd en sterk ger=l en in 1836 minister van Marine,doch spierdqzj hebben vrjgroote handen envoeaanvaardde later weder de betrekking van ten, eene geelbruine gelaatskleur, levendige
gouverneur-generaalvan Finland,terwjlhj oogen, een breeden, eenigzins platgedrukten
zich tevens bezig hield metde uitbreidingder neus,gitzwarthaar en zeerwittetanden.Zj
Oostzeevloot en met de versterking der Rus- gaan bjna naakt en tatoeéren hetligchaam
sische vestingen in de Golfvan Finland.In metvelerleifguren.Hun voedselbestaathoofdMaart 1853 zond keizer Noolaas hem alsbui- zakeljk uitsagotvermengd met;jn geraspte
tengewoon gezantnaarConstantinopel,endeze kokosnoten,voortsuitallerleiboomvruchtenen
gaf er door verwaarloozing van alle vorm en uit het vleesch van apen,krokodillen,slander etiquette aanleiding t0t den onwil der gen,hagedissenenz.llunnewapenszjnboog

Porte. Den 22stec Mei verliet hj deze stad en pjl, en dezelaatstewordtmetvergifbeen nam dadeljk het bevel op zich overde streken.Zj zjnHeidenen,maardehuweljksvloot in de Zwarte Zee en over de troepen
te lande, streed in September 1854 tegen de
Verbondene Mogendheden aan de Alma en

t
rouw wordt er met de grootste gestrenqheid gehandhaafd. H unne taal is zeer w ellm dend.Hetdierenrjk komterovereenmetdat

den 5den November daaraanvolçende bj In- van Sumatra? doch men heeft er geene 01ikjerman en bestlmrde deverdedlging van Sebastôpol. In Februartj echter werd hj zoo
ernstig ongesteld, dat hj in het brgin van
Mu rt hetbevelhebberschap moestneerleggen.
Den Qosten December 1855 zag hj zich be-

fanten en rhlnocerossen. De grond levert er
suikerriet,tabak,Spaansche peperen pisang.
Voorts heeftm en er vele sago- en kokosbûomen.In de bosschen vindtmen eronderschei-

denehoutsoorten.Deeilandersdrjven vooral

noemd t0t gouverneur van K roonstad,doch handelop de kustvan Sumatra.
behield deze betrekking slechtsw einigemaanM entone, eene stad in het Fransche deden,waarna hj zitting nam inden Rjksraad partem ent AlpesM aritim es,in hetarrondisseen den zden Mei1869 overleed.
saent Nizza, aan de Golfvan Genuaen aan
M entana, eene kleine plaats in de Itali- den spoorweg van MarseillenaarGenua,bezit
aansche province Rome,telt n0g geene 1000 fraaje citroen- en oranlegaarden, eenige fainwoners, maar is vermaard geworden door brieken, een levendigen handelin vruchten,
de nederlaag van Garibaldiop den 3den No- olie en gezouten visch en bjna 6000 inwoners
vem ber 1867.Laatstgenoemde,t0tMonte R0- (1872).Zj is echtervooralvermaard,wegens
tondo voortgerukt,was niet sterk genoeg om haar gunstig klimaat,alsherstellingsnordvoor

Enmeaan tetasten en lietzjneonderneming teringljders.DegemiddeldeJaarljkschewarmvaren bj detjding,datde Franschen teCi- tegraad is er 16OC.
vita Vecchia geland en de Italiaansche troeM enuët is de naam van een bevalligen
Pen overdegrenzenvandenKerkeljkenStaat nationalen dansin Frankrjk.Hjisafkomstig
getrokken waren.Hj werd echter metzjn uitPoitou en onderscheidtzieh dooreen kalm

legert
jevan 4000 man,gedurende den aftogt en ernstig tempo,zoodatdaarbj voûraleene
naarhetNapolitaanschegebergte,bjMentana regte?fraaje houding desligchaamsen sierdûor de Pausseljkesoldaten,ten getale van ljkebewegingenvan voetenenarmendever3000 man onder generaal Kangler, gevolgd eischten zjn. Deze dans was zeer in 4en
O or de FranBche brigade Polkh als reservej smMk in de dagen van l/dewkk JFJF,zaaar
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verdween bjhetlpsbarsten 4erOmwenteling. geleerde en letterkundige.Hj hield briefwisM enyanthes L. is de naam van een seling met de vermaardste mannen van zjn
plantengeslacht uitde familie derGentianeën. tjd.Zjn sterflaar is 0nsnietbekend,maar
Het onderscheidt zich door een s-deeligen hetbljkt, dathj in 1599 n0g in leven was.
kelk, dool
' eene trechtervormige bloemkroon
M enzel.onderdezennaam vermelden wj:
met een s-deeligen, van binnen gebaarden
Karl Adolf Menzel,een Duitsch geschiedzoom ,door een vruchtbeginsel,aan den voet schrjver. Hj werd geboren te Griinberg in

door een klierachtigen ring omgeven, door Neder-silézië den 7den December 1784,stueen aan den rand uitgesneden stempelen door deerde te Halle,werd in 1809 buitengewoon
eene éénhokkigejveelzadige,z-kleppige zaad- hoogleeraar,in 1814 prorector aan het Elisadoos.Van de soorten noemen wj Menyanthes bethanum te Breslau,alsmede bibliothecaris,
Jri/àlïcfg L.meteenkruipenden,geledenwor- in 1824 eonBistoriaal- en schoolraad,in 1855
telstok, 3-tallige bladeren en t0t trossen ver- emeritus,en overleed den 19den AugustusVan
eenigde roodachtig-witte bloemen.Hare bla- laatstgemeld Jaar.Van zjne geschriften verderen bevatten de bittere menyanthine en melden wj:rGeschichtederDeutschen(1815-

&vordentotbevorderingderspjsverteringvoorgeschreven.
M enyn (J00st de) ofJoost rJs M eenen,
alzoo genaamd naarzjne geboorteplaats,een
Nederlandseh staatsman, heeft zich in den
Tachtigjarigen Oorlog alsvoorstanderdervrjheid zeer verdiensteljk gemaakt. Hj sleet
zjne Jongelingsjaren in Frankrjk,verwierf
te orleans den graad van meester in de regten,behoorde t0t deaanhangersvan Calrqn
en spande bj zjn terugkeer in Vlaanderen
alle krachten in om voorzjnelandgenooten
vrjheid van godsdienstte verwerven.Weldra
washj bj de Spanjaarden verdachten week
bj de komst van uilva naarItalië.In 1572
echter ging hj naar den Haag,omhelsde er
de Hervormde godsdienst en stelde zich ter
beschikking derStaten.Eerlang verwierfhj
de achting van W illem I en de betrekking
van advocaat-iskaalbj hetH0fvan Holland.

Tevgns hield hj voorlezinyen aan de pasge
stlchte hoogeschool te Lelden,verwisselde
ln 1579 de betrekking van advocaat-fskaal
met die van raadsheer en werd in 1584 Pensionarisvan D ordrecht.A1szoodanigbegroette

hj Leyeester en werdmeermalen naardezen
afgevMrdigd. O0k was hj woordvoerder van
hetgezantschap,in 1585 naarkoningin Elizam
b6th gezonden,om haar deopperheerschappj
over de Nederlanden aan te bieden.In 1587
vertrok hj nogmaals naarLonden,om over
die aangelegenheid te onderhandelen, in
1594 naar D enemarken, Om er de oude
verbindtenissen met Cltristiaan IV wederom

1823, 8 dln)'', - pNeuere Geschichte der

Deutschen v0n der Reformation bis zur Btm-

desakte(1826- 1848,12 dln;2dedruk 18541855, 6 dln)'',- propographische Chronik

v0n Breslau (1805-1807,2 d1n)'',- ,Geschichte Schlesiens (1807- 1810 3 dln'',nGeschichteFriedrichs11(1824-1825,2dln)''
,
en mzwanzig JahrepreuszischerGeschichte,
1786- 1806 (1849)'
:,terwjluitzjnenalatenschap n0g verscheen:rReligion und Staatsidee

in dervorchristlichen Zeit(1872)''.
Wol
fgant
q M engel) een uitstekend Duitsch
letterkundlge. Hj werd geboren den zlsten
Junj 1798 teW aldenburg in Silézië,ontving
zjne Opleiding teBreslau en te Berljn,studeerde te Jena en te Bonn, was in 18201824 eerste leeraar aan de stadsschool te
Aarau,enbegafzichin 1825naarHeidelbargen

vervolgensnaarStuttgart,w=rhjvan18261848 hetletterkundig gedeeltevan het:pM0rgenblatt''redigeerde, terwjl voorts dat gqdeelte onder den naam van rLiteraturblatt''
onder zjne leiding afzonderljk verscheen
t0tin 1869.Sedert1830 washj bjherhqling
lid der W iirtembergsche Standenvergaderlng,
waar hj met Ukland ScAoffen Ppzereene
krachtige oppositie vormde, maar 00k met
hen in 1838 het mandaat nederlegdej toen
hi
J* zag,dathunnepogi
nqen vruchtelooswa-

ren. Daarna wjdde hj zlch onverdeeld aan
destudiederfraaje letteren.Hj had zichop

dat gebied reeds lang bekend gemaakt door

zjne:rstreckverse(1823)'',doorzjnebjdra-

geninde:rEuropiiischeBlëttern(1824- 1825)''j
aan te knoopen en eenehuweljksverbindtenis en door zjn werk: pDie deutsche Literatur
tusschen 'sKonings zuster en prins Manrits (1827, 2 dln;2dedruk,1836j4 d1n)''.Zjne
t0t stand tebrengen.Nazjn terugkeer wer- DGeschichte der Deutschen (1824- 1825, 3
den zjnehandelingengoedgekeurd enbeloond, dln; 6dedruk,1872- 1873)''isbestemd voor
en daar hj inmiddelsontslagen wasalspen- hetgrootepubliek en voorleerlingen.DeJulijsionarisvan Dordrecht,zag hj zich benoemd omwenteling wekte zjn afkeervan de Frant0t historieschrjver van Holland. Dienten- schyn en vandeFranschgezindeletterkundiyen
gevolge leverde hj in 1599 heteerstestuk He%neen lörneyen deze laatste vergold dlen
van zjne kroniek in hetLatjn,Fransch en met zjn geschrlft: rMenzel,derFranzosenNederlandsch,loojendet0t1568-HetisOnze- lesser (1837)''.Voorts leverde M enxeleene:
ker,ofditgeschrlft n0g bestaat.VolgensBor DGeschicht
e Europa's v0n 1789-1815 (1853,

was Menyn de schrjvervan hetverhaalvan 2 dln; 2de druk 1866)'' en rGeschichte der
eenongenoemdeomtrentdenslagbjTurnhout. letzten 40 Jahre (1857, 2 d1n; 3de druk
Van de W allmaakte gebruik van een: pRe- 1865)''
,die getuigenis geven van zjnemonarcueilvan hetgepasseerde over 'tstapelregt te chale beginselen - voorts:rD ie letzten 120
Middplburg en Zierikzee,loopende van1569- Jahre der W eltgeschichte 1740- 1860 (1860)
1588'',door M enyn opgesteld,en kbkhotelheeft 6dl
n)''
j- mAllgemeineWeltgeschichte(1862eenige stukken van hem in hetlichtgegeven. 1863,1Q dln,ln nog 4 dln tot 1870 voortgeM -yn was een uitstekend staatsman,regts- zetl'',- opreuszen und Oesterreich im Jahr
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1866 (1866)'',- TlDerdeutscheKrieg im Jahr
1866 (1867, 2 d1n)'',- runsere Grenzen
(1868)'', - pDie vorchristliche Unsterblichkeitslehre(1869,Q dln)''
,- pW ashatPreuszen fiirDeutschlpudgethan? (1870)'',- pGeschichte des französischen Kriegs v0n 1870
(1871,2 dln)'',- pKritik desmodernenZeitbewustseins(1869;2dedruk 1873)'',- pRoms
Unrecht (1871)''
, - rGeschichte der neues
ten Jezuitenumtriebein Deutschland (1873)'',
en eindeljk gedichten, reisbeschrjvingen
enz.Hj overleed teStuttgartden 23stenApril
1873. Na zjn d0od verschenen n0g zjne:
DDenkwiirdigkeiten (1876)''.

(1875).overMeppelwordtveelturfvervoerd

Duivel ofliever van hetbooze beginselin de

sium,een instituutvoormeisjes,sedert1816

we
reldqeschiedenis,van den pallesverneinenden Gelst'' vooralin den pFaust''van GJJA/
o
p eene geniale wjze voogesteld.De oude
vormen van dezen naam zpn eenigzins 0n-

woners (1870).Voorts ziet men er een merk-

M ephist6pheles is de naam van den

uit de Drentsche veenen, en men heeft er

druk bezochte week-en jaarmarkten, waar

veel boter, vee en graan wordtaangebragt.
Men heeftereenigefabrieken,scheepstimmerwerven enz.,een paar kerken,eene synagoge
en een gymnasium.
M eran , de voormalige hoofdstad van het
graafschap Tyrol en thans van een kanton

(431/z E)geogr.mjlmet55000 inwoners),is
eene zeer vermaardebadplaats.Zj ligtinhet
Passerdal,nietvervan hetEtschdal,aan den
voet van den Kiichelberg en bestaateigenljk

uit slechts ééne straat, die zeer naauw is.
Men heeft er een kantongeregt,een gymnaeene evangelische gemeente en ruim 4000 in-

waardigen burgt,in 1352 gebouwd,eenekerk
uit de 14de eeuw m et een der hoogste torens
zeker. In de volksboeken en de marionetten- van Tyrol! en een m uur1 die de stad tegen
spelenvindtmçn Mepl
tistôpheles,X/Ai:JVAe- overstroomlngen van de W ilde Passer bevei11
*:en MeplistJz/
lïîïq
:,en Rhakspereschrjftin liqt.Meran onderscheidt zick dooreen zacht
de:pMen'y wivesofW indsor''M ephistôplöilus. kllmaat,stiltevan wind,helderheid vanlucht,
Oppervlakkig z0u men dien naam aieidenvan alsmede door talrjkeinrigtingen ten behoeve

het Grieksche p.
'
<yf
J
)croylz'
<ç (het licht niet van zieken.Hetsaizoen duurt vanJunj t0t
beminnende),doch volgensanderen ishj af- September,en men telterJaarljks5-t0t6000

komstig van het Hebreeuwsch en wél van badgasten,en 6-t0t 9000 reizigers.00k voor
(verderver) en tophel(leugenaar).In- het gezellig genot der vreemdelingen is uittusschen is de Mephist6pheles van Göthe een stekend gezorgd,en de omstreken verschaFen
geheel anderpersoon dan deD uiveldervolks- een grooten rjkdom van prachtige natuurtasagen.In den oorspronkeljken rFaust''ishj fereelen.
een mensch van vleesch en bloed en tevens
M erapi.Onderdezennaam vermeldenwj:
een onverbiddeljk realist,die den spotdrjft
Een vuurspuwenden berg opJava,eigenljk
1..pi (Verdelgend Vuur) genaamd.Hj
met de dweeperj Van I'awst en den idealen M oro .'
droomer door zjne geestige ironie brengen ligtin de residentiën Djokjokarta,Kadoeen
w il uit de rgraue Theorie''t0t rdes Lebens Soerakarta, ten zuiden van den Merbaboe.
goldenen Baum'', uit de pdiirre Heide'' der Aan zjnezuideljkehelling verheFen zichde
bespiegeling naar de schoone pgrine W eide'' w oningen en bebouwde velden t0teenehoogte
van den levenslust.In zooverheeftmenteregt van 1000 Ned.e1qdaarna volgen oorspronkeopgem erkt, dat Mephist6plteles eigenljk het ljke wouden, dan kreupelhout, terwjl de
ander ik van Fcldfls,zoodatzj beiden den kruin, 2800 Ned.elhoog,uitoverbljfselen
vollen mensch vormen, in wien twee zielen van een voormaligen kratermuurbestaat.Deze
huisvesten, van welke de eene zichvastklemt berg levertveelzwavel,en aan zjnewesteM n het genot des vl
ugtigen levens,terwjl ljke helling ligt eene zwavelbron. Uit den
de andere zich met eindeloos verlangen uit- krater stjgen steeds zware rookkolommen
strekt naar hooger Oorden. In de latere be- omhoog, en gedurig hebben er uitbarstingen
werking van datoorspronkeljk plan vanden plaats gehad, bjv.in 1832,1837,1846 en
Faust''is het humoristisch beeld van M eplti- 1849.

:JJFAdJd.
Cmetmetajhysischekleurenopgewerkt. Den oosteljken en hooqsten t0p van het
Hier vertoont hj zich als: pein Theil von Idlenggebergte op Jïva, ln het noorden der
.

JenerKraft,diestetsdasBösewillund stets assistent-residentie Banjoewangi. Deze vuurdas Gute schaFt'', als pder Geist,der stets spuwende berg heeft eene dergeljke hoogte
ven eint'', waardoor de diepe beteekenis van als de voorgaande.
Een berg op Sumatra's westkust, in de
hetgedicht gebaat, maar de eenheid der karakterteekening geschaad werd.In hettFeede residentie Padangsche Bovenlanden, in het
gedeelte van denrFaust''wordtM epltisto'pheles midden van het rjk Menangkabo en nietver
niet zelden eene allegorie.Daarom is de 1-01 van den evenaar.Hj iseen derwerkzaamste

van M epl
tistôpl-leszo0 uiterstmoejeljk voor vulcanen van heteiland,enzjnaanzienljkste
den kunstenaar.

t0p, Kapoendang Bongso, verhetl zich 3000

M eppel, een stadje in de Nederlandsche Ned.el boven deoppervlakte derzee.Opden
provincie Drenthe, ligt aan de zamenkomst Merapi l
iggen in vruchtbare oorden eenigr
van onderscheidenebeken en vaarten,diezich fraaje dorpen. T0t aan het dorp Soengel
te zamen onder den naam van Meppeler Diep Djamboeiszjnehellingmetrjstveldenbedekt;
naar het Zwarte W ater spoeden, aan den 00k worden erkoëj,groenten enaardappels
straatweg, alsmede aan den spoorweg van verbouwd.De kruin van den berg,een groot
Zwol, die er zich vertakt naarLeruwarden kraterveld, is zeer d0r, en de opening van
en Groningen, en telt ruim 7000 lnwoners denkmterheefteenemiddelljnvan400Ned.e1.
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O0k hier hebben ill de tegenwoordige eeuw
onderscheidene uitbargtingen pl=.
ts gehad.

gestrektheid van de kaartin de breedte niet
te groot te nemen, en we1 te kleiner naar
M erasj ofXaraql',eenestad in hetAzia- mate men methoogere breedten tedoenheeft,
tisch-Turksch elaleet Aleppo, bj een zuide- - en tevensdoor de grootte derlengtegraden
ljken uitlooper van den Achyr-Dagh en bj te stellen op de middelbreedte (hetmidden
eene vruchtbare vlakte gelegen,telt 25 mos- tusschen 2 parallelen).Zulke kaarten,pl
atte
keeën,eeneArmenischekerk,veleopenljke kxrfdp genoemd,voldoen slechtsten deele,
baden, een paleis van den paslavan Adana daar al spoedig de misvorming dpr opperen omstreeks 20000 inwoners.
vlakte m erkbaar wordt.
M erbaboej een vulcaan op Java,op de
Om die reden bedacht Afereator de naar
grensscheiding derresidentiën Samarang,S0e- hem genoemde yrolecti
e,waarbj nietalleen
rakarta en Kadoe gelegen en door een zadel de lengtegraden ln dezelfde verhouding uitgeof bergpas met den Merapiverbonden,heet'
t rekt worden,waardoor de verschillende dee-

eene hoogte van 3200 Ned.el.Zjnehelling 1en hunne natuurljke gedaante behouden,
igzeervruchtbaarendraagtkoëltuinenjtarwe- maar voor onderscheidene breedten op vervelden enz.Zjnelaatsteuitbarstinghadplaats schillende schalen worden voorgesteld. Hj
in 1560.
liet nameljk de breedtegraden aangroejen in
M ercaytielstelsel,M ercantilismus, de verhouding, waarin de lengtegraden afneM ercantllisten , zie Handelspolitiek.
men,en men çeeftaan kaarten,volgens4it
M ercator (Gerhard) ofKremer,een uit- stelsel vervaardlgd, den naam van 'trassende
stekendwis-enaardrjkskundigeder16deeeuw, kx rfezl of kaarten van nergrootende breedte.
geboren te Rupelmonde den 5denMaart 1512, Van die verrootende breedte zjn tafelszastudeerde te Leuven, werd vervolgens cos- mengesteld,welke men in dezeevaartkundige
mograaf van den hertog rx Gulik en over- handboeken aantreft. De schaalis steeds 0p
leed te Duisburg den zden December 1594. den rand van zoodanige kaarten uitgezet,
@* met hulp Van den Pas8er kan
Zjn hoofdwerk is de doorhem ontworpen en zoodat ZP
keurig in kopergegraveerde:pAtlassive cos- bepaald worden.Verkrjgtmen hierdoorgeene
mographicae meditationes de fabrica mundiet volkomenenaauwkeurigheid,zj isvoldoende

fabricati igura (1594)'', die echter eerst in voorde zeevaartkundirepractjk.Hetisdui1607 in eene door Hondinsbezorgde uitgave deljk dat M ercatoe zlch door deuitvinding
volledig in hetlichtverscheen. Daarenboven van deze projedie ongemeen verdiensteljk
schreefhj: Tabulae geographicaq admentem heeftgemaaktJegensdezeevaart.
Ptolemaeirestitutae (1578)'',- schronologia
M ercier (Louis Sebastien), een geestig
a mundiexordioad annum 1568 execlypsibus Fransch schrjver,geboren teParjsden 6den
e
t observationibus astronomicis etc.(1568)'', Junj 1740, trok metkrachtte veldetegen
moniaEvangelistarum (1591)''- rRa- de wetenschap en vooraltegen de Oude letrHar
ti0 scribendi literarum latinarum jquas ltali- teren,hoewelhj eenhoogleeraarsambtin de
cas cursoriasque vocant'' - pDe usu annuli welsprekendheid bekleedde aan hetcollège te
astronomici(1552)''
,- en::â.tlasminor(1630)''
. Bordeaux.Nadatde tooneeldirectiën te Parjs
Zjne:poratio de creatione acfabricamundi'', de opvoering van zjne stukken geweigerd
vöör den grooten Atlas gedrukt, is op den hadden, vestigde hj zich a1s advocaat te
Index geplaatst. Hj was veel verschuldigd Rhrims. Groote bjvalvond zjn geschrift:
M n hetonderwjsvan GemmaFridl:en ver- rL'
an 2440 (1770)'',waarin hj een Parjzewierf z0o grooten roem;dathj op lastvan naar voorstelt,die uiteen slaap van 7eeuwen
Karelde F@'de niet alleen aard-en hemel- ontwaakt.Daarentegen haalde zjn:pTableau
globen, maar o0k onderscheidene wiskundige de Paris (1781- 1789,10 dln)''
,vervolgd in:
werktuigen vervaardigde.
XLe nouveauParis(1797,5dln)'',eeneschets
Dien roem heeft hj vooralbestendigd door van hetmaatschappeljk leven te Parjsin die
de uitvinding van de naar hem genoem de dagen,hem wegens zjne aanvallen tegen beprolectie ofvan dewassendeH rf.Alleen door paalde personen zo0 grooteonaangenaamheden
eene globe kan men Mich eene Juistevoor- op den hals,dathj Frankrjkverlatenmoest.
stelling verschaâbn van den aardbol, maar Na een langdurig verbljfin Zwitserland en
het isgemakkeljkerzich van kaarten tebe- Duitschland keerde hj in 1789 terug en
dienen.Kaarten zjn plattevlakken,waarop stichtte er met Carra de:sAnnales patriotimen degedeelteljke oppervlaktevan denb0l ques''
. W eldra echter kreeg hj ongenoegen
met hare bjzonderheden heeftgeprolecteerd. metdeJacobjnen,behoordealslid derC0nDe prolectiën van meridianen en parallelen ventie t0tdegematigdepartj enstemdetegen
zjn alsdan krommeljnen.V00rdezeekaarten den dood des Konings. Kort daarna zuchtte
evenwel,waarop de koersen getrokken en de kj i
n degevanyenis,doch ontkwam aanden
gezeilde afstanden uitgezet moeten worden, dood,en werd ln 1795 lid van den Raad van
is het van belang, dat die meridianen en Vjfhonderd.Later zag hj zich benoemd t0t
parallelen regte 1jnen bljven,die elkander hoogleeraar in de geschiedenis en t0tlid van
regthoekig snjden.Daarechter delengtegra- het Instituut, en overleed den 25sten Apxil
4en bj het toenemen der breedteverminde- 1814.Van zjneoverigegeschriftenvermelden
ren,za1m en daardoor- dooraanallelengte- wj:psongesetvisionsphilosophiques(17684
graden dezelfde lengte te geven - eene on- 2de druk 1789j 2 d1n)''
.- pMon bqnnet de
naauwkeurige kaart verkrjgen. Aan datbe- nuit (1778-1784,4 d1n)'',- pDel'impossixwM r kan men tegemoetkomen doorde uit- bilité du systèmedeCopernicuset de Newton
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(1806)'',- en sThéâtre(1778-1784,4d1n)''. zjn evenaareenelengtevan 688 geogr.mjl,
M ercurialis L.,zie BingelkrWd.
zoodat zjne oppervlakte eeneuitgebreidheid
M ercurius, btj de Grieken Hermesge- heeft van 1300000 En yeogr.mtjl, en zjn
naamd, is in de Grieksch-Romeinsche fabel- inhoud 132 millioen teerllngmjlbedrugt.Op
leer een zoon van Zeus (Jupiter) en Maja. grondderstoringen,diedekomeetvan Xneke
Hj wordt voorgesteld alsdebodedergoden ln 1842 door Mereuriusondervond,bepaalde
en a1s de beschermer van den handel en van men demassavan dezen op 1/4g:s751stevan die
de dieven.Men beeldthem afa1seenjongeling onzerzon,doch volgensnieuwereberekeningen
met een gevleugelden hoed op hethoofd,met
een door t'vee slangen omkronkelden stafin
de hand en mettwee vleugels aan de voeten.
M ercurius is de naam van die planeet
van 0ns zonnestelsel,welke zich,voorzoover

ons bekend is,het digtst bj onze z0n bevindt.Daarhj alzoo,alsin denabjheid der
z0n, kprt vöör deze Opgaaten kortna deze
ondergaat,zoodat hj steeds in denabgheid
van den op onze breedte veelalbenevelden
horizon moet gezochtworden,bevreemdthet
0nS niet, dat vele sterrekundigen Van Vr00geren tjd hem enkel van naam kenden en
dat zelfs Coplrni-s er zich op zjn sterfbed

over beklaagdet dat hj deze planeet nooit
had aanschouwd.Ja,M östlin,de leermeester
van Kepler,betuigde,datdithemelligchaam
geschapen scheen te wezen,om de sterrekun-

digen verdriettebezorgen.In meerzuideljke
gewesten, waar de gezigtseinder doorgaans
helder is, heeft men M ereurius reeds in de
dagen der Oudheid waargenomen,en meteen

goeden verrekjkerkan menhem zelfsop den
middag in denabjheidonzerz0n gemakkeljk
vinden. Zjne loopbaan heefteeneaanmerkeljke excentriciteit en wordt daarin slechts
dooreenigeasteroïden OvertroFen;zjbedraagt
0,205600 en is derhalve 12.maal z00 groot
a1s die van de loopbaan derAarde.Dehelling

zjner loopbaan op de ecliptica is 7C0'45'
en zjn afstand van onzez0n Juistwegensdie
excentridteit zeer verschillend, nameljk de
kleinste 0,30:5004,de gemiddelde 0,3870938,
en de grootste 0,4600872 zonsafstanden (van
de aarde,elk = 20,682000 geogr.mjl),of
6,71/2 en 9 millioen geogr.mjl. Ztjn sc.
hjnbare afstand van de z0n kan op het m eest
29O bedragen. Omdat zjne loopbaan binnen
dieonzerAarde ligt, schjnthj somtjdsstil

op l/xsçcecaste.Zjne gemiddeldedigtheidis 1,6

van die der Aarde. Volgens Scltröter wentelt

hj in ruim 24 uren om zjneas,doch op dit
cjfer kan men geen volkomen vertrouwen
stellen. Volgens denzelfden sterrekundige is
hj omgeven dooreen dampkringen verheFen
er zich ontzettend hooge bergen. Metbetrekking t0tdehelling zjnerasophetvlakzjner
loopbaan is niets met zekerheid bekend,hoewel Sel
trötervermoedt!datzj nietveelvan
die der Aarde verschllt. Er zou derhalve
Overeenkomst wezen van zjne Jaargetjden
m etde Onze, ware het niet)dat aldaardoor
den korten duurvan elkjaargetj (22 dagen)
het eigenaardige van elk saizoen werd weggenomen. Natuurljk z0u zicb onzez0n voor
den aardbewoner, die zich op M ereurius bevond,veelgrootervertoonen dan bj0ns,ja,
somtjdswe1eenslol/c-maalzoogroot.Merkwaardig zjn voortsde overgangen van M erclriv,
s over de zonnesehjf, welke overeenkomen met de zonedipsen,maarnietin staat
zjn om onzez0nte verduisteren,daardeplaneet zich slechts alseen klein zwartvlekle
op de zonneschjfvertoont.Bevonden zich de
loopbanen van A ercurius en van de Aarde

in hetzelfde vlak,danz0ubjelkeconjunctie
zulk een Overgang plaatsgrjpen,doch daar
zj een hoek maken van ruim 70 gebeuren

zulke Overgangen dan alleen,w anneer M er-

curiuszich bj deOndersteconjunctiejuistin

der knoop bevindt,- hetgeen in eene eeuw
omstreeks 13-maa1geschiedt.D0 laatsteovergang werd waargenomen den 5den November
1868,- de eerstvolgendeovergangenworden
verwacht den 6dea Mei 18782 den 8stenNovember 1881, den loden Mel 1891 en den
loden November 1894.

M erel,zieDjster.

te stM n,en welop 18Oatbtands van Onzezon,
M erg (Medulla)is eene in kanalen ofholen ontvangt eene terugloopende bew eging, ten aanw ezige,zeer weeke, maar niet vloeidie 171/c dag (over een afstand van 12l
/cO) bare stof.Men vindthetmerg vooralin beenduurt,terwjl hj daarbj schjngestalten ver- deren, maar o0k in zenuwen van dieren.In

toont.Daarhj zich veeldigter bj onzez0n
bevindt dan de Aarde, beweegt hj zich
met veel grooter snelheid. In eene seconde
doorloopt hj gemiddeld 6,6geogr.mjl (de
Aarde slechts 4), zoodat hj dagelgks een
weg aiegtvan 578800mjl.Hjvolbrengtzjn

de planten vindt men desgeljks merg,bepaaldeljk in de stengelsofstammen,alsmede

Metbetrekking t0tonzez0nherneemthjeerst

Van

in stengelvormig 100f en in de wortels.Op
dedoorsnedevan boomstamm en ontwaartmen
gewoonljk de bekende merystralenjdie van
het midden naarden omtrek loopen.
omloop om onze z0n in bjna 88 dagen (8; M ergel, in het Fransch marae en in het
dagen,23 uren,15 minuten en 44 seconden). Engelsch marl, is een mechanisch mengsel
na 115 dagen en 21 uren denzelfden stand,
en m en geeft hieraan den naam van synodischen 0m100p. O0k de afstand van Mercurius
van de Aarde is zeer verschillend en wis-
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mitische mergel)

behandeling m et zoutzuur a1s ltlem slib onop-

gelost achterbljft.Hetbruiststerk op,wanneer het kalk, en zwak w anneer hetm ag-

selt af tusschen 10 en 29 millioen mjlen. nesia bovat. Het leemgehalte klimt van 10
Zjne schjnbare middelljn kan tot4,4/ver- t0t 500/0 en geeft aan het gesteente, wanminderen en t0t 1Q''wassen. Volgens de be- neer m en daa.
rover den adem laatgaan,een
rekening van Bessel heeftdemiddelljnvan leemachtigen reak.Men heeftnaargelang van
x.
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het bedrag der bestanddeelen kalkmrgel en

Van hare overige werken noemen wj:sDer
te-mcgel,terwjldoorbjvoegingvankwarts- Nmupen wunderbareVerwandelungund sonderkcrrels gandmergel ontataat.Dikwjls is00k bareBlumennahrung u.s.!!.(1679 en 1683,
de mergeldonker en bitumineusdoor de aan- 2 dln,iedermet50platenlr',00kinhetLatjn
wezigheid van k001,koolwaterstofen andere en inhetNederlandschvertaald.Zjhadreeds
stolen,die doorontbinding van bewerktuigde de50platen voorhet 3dedeelgereed,toen de
zelfstandigheden zjn ontstaan.Zeerverschil- dood haarwegnam .D e uitgave van ditlaatste
lepd isvoortsbj mergeldevastheid,hetaan- werd door hare jongste dochter bezorgd en
voelen en de kleur.Men heeftwjderslosse daarna het geheel herdrukt onder den titel:
gonder- r.ç8JJe#:, gewonen mergel en steenmergel, DDe Europésche insecten,naauwkeuri
welke laatste de hardheid heeft van kalk. zocht en naar 't leven geschilderd (1730)''
rcrrefin hetzelfdeJaareene
Vele mergelsoorten zjn schilferig en komen waarvan Jean .
voor a1s nailfermergel, metglimmerblaadjes Fransche vertaling leverde.00k is van haar
vermengd, en a1s mergellei.De bitumineuse afkomstig: pover de voortteeling en wondermergels zjn vaak vermengd metzwavelkies bare verandering der Surinaamsche inseeten
en 00k we1 eens metandere zwavelmetalen. (1730,2 dl
n)''
,eenevertalingvan boven aanMen vindt den mergelin de meestverschil- gehaald Latjnsch werk,- alsmede:rDisserlende vormingen, en ill hetJongstetjdperk tatio de generatione etmetamorphosilnsectokomthj voorin geheelelagen.Hardemergel rum Surinamensium (1710)'',desgeljksinhet
en steenmergelvormen voortsinverschillende Franschvertaald,- eneindeljk:pFlorum fasileemachtige gesteenten zonderlinge massa's culiIIIadvivumdepicti(1680,met20platenl''.
(mergelnieren),waarin zich kalkspaatof00k M erida, ecne provinde der Zuid-Ameriwe1 zwavelmetalen bevinden.Bj verwering kaanscherepubliekvenezuëla,grenstinhetnoorschilfertofbladertde mergelofverdeeltzich den aan Maracaïbo,in hetoostenaan Truxillo,
in kleine,hoekige stukjes.Dezeleveren ein- in het zuiden aan Barinasen Apure en in het
deljk een vrtlchtbaren,kalk- ofleembevat- westenaan Columbia,en telt op 510 L geogr.
tende mergelgrond,die,h0e verschillend 00k mjl ruim 136000 inwoners (1871),die zie'
h
zamengesteld,door zjnefjnealkaliën)door hoofdzakeljk bezighoudenmetdenlandbouw,
zjn rjkdom aan alkalischeaardenenaan0p- daarkoëj,suiker,katoen,tarwe en maïser
losbare kiezelaarde,vaak ook doorzjnephos- de voornaamstevoortbrengselen zjn.Hetland
phorzure en chloorverbindingen demoeitevan
den landman overvloedig beloont.De mergelgrond verbindt het waterhoudend vermogen
van leem-met de snelle verwarming en 10s-

is in het noordwesten vlak, m= r voor 't
overige gekroond met de Cordillera'svan Meridajwierhoogstetoppen zichboven desneeuw-

ljn verheFen.Hetontbreekternietaan eene
lde besproejing,en hetklimaatisernaar
breking van kalkgrond.Zandiqemergelishet mi
ideaalvan bouwgrond.Men vlndt vooralveel gelang der hoogte zeer verschillend.De evenmergelin hetkeuper(nameljkbontenmergel, z00 genoemde hofdstad ligt 0q eene hoogmarneirisée)en inhetkrjt(Plsnermergel),- vlakte aan den voet van den Slël'ra Nevada
voorts in de tertiaire lagen a1s groenzand- di Merida en is eene fraaje plaats met een
mergel.O0k in de Jongste zee-en zoetwater- seminarium en een colegio! alsook met yeel
vormingen vindt men mergel a1s schelpen- njverheid en handel.- Zj is00k de naam
mergel.M en gebruikt m ergel tût bemesting derhoofdltad van Yncatan (ziealdaar).
M eridlaan ofmiddagcirkelnoemtmen een
en steepmergelt0tcementbereiding.
M em an (Maria Sibylla), eeneverdienste- cirkel aan het uitspansel, die door de beide

ljke kunstenares en tevenservaren in denatuurljkehistorie, werd geboren teFrankfort
aan de Main den 12den April 1647,genoot
onderwjs in hetbloemschilderen en verwierf

polen en het zenith (dus 00k doorden nadir)
onzer aarde gaat. Hj is alzoo een groote

trad zj in hethuweljk metden schilderJoM u d.
: Andries Grc-#',doch bleefhaareigen
geslachtsnaam voeren. Vooral 00k schilderde
zj gaarne insecten naar hetleven,waarna

denzelfden tjd en 00k dezelfde geographlsche

weldra op datgebied grooten roem .In 1665

drkel, die den evenaar en den horizon regt-

hoekig snjdt.Alle plaatsen,die onderden-

zelfden meridiaan liggen,hebben middag op
lengte. De meridiaan,van welken men,om

die lengte tq bepalen,begintte tellen,heet
deeerstevdzztficcp.Daartoebejaalde men in
edagen van Lodewj
;k X1Trdlen van Ferro,
hare keuriçe afbeeldingen in koper werden d
gebragt. Nlet lang na 1684 vertrok zj met omdatdaardoordeaardbolop eenezeergepaste
hare beide dpchters naar Holland en voegde wjzein 2halfrondenverdeeldwordt.Naauwzich hier bj de Labadisten. Op s3jarigen keurigheidshalve echter verlangde men een
leeftjd begaf zj zich naar West-lndië en eersten meridiaan,die door eene sterrewacht

toefde2Jaarte Suriname,om aldaarafbeel- liep,enz00kwamen demeridianen van Greendingen te vervaardigen.De vruchtvan deze wich,Parjsen W ashington in gebruik.Mçn
reis washaar:rMetamorphosisinsectorum Su- kan gemakkeljk hetlengtebedrag volgensée
'n
rinamensium (1705,met60 platenl''.Nahaar dier meridianen als eersten meridiaan t0t het
terugkeer woonde zj teAmsterdam en over- bedrag volgens de beide anderen herleiden,
leed aldur in den aanvang van hetJaar 1717. wanneermenslechtsweet,datdemeridiaanvan
Greenwich gelegen is 17C39'46,1/ten oosten van dien van Ferroj

Parjs. . . . . .20O0' 0'

W ashington . . . .5902:'46,5'
/ n westen n
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De omwenteling der aarde brengt ieder dag,omdatmen op andere tgden niet den
opgenblik andere sterren in onzen meridiaan waren, maar den onverbeterden middag veren zoodanigen doorgang eener ster noemt krjgt.
men hare culminatie,die zooweleene bovenMen kan derigting van den meridiaaneener
ste als eene onderste kan zjn.Geschieden plaats 00k bepalen door middelvan de p00lbeide boven den horizon eener pl
aats, dan ster, wanneer deze culmineert. Men plaatse
behoort zulk eene ster t0tde steedszigtbare. dan 2 witte stokken,van welke de vöörste
Heeft de eene culm inatie plaats boven en de vrj hoog moet zjn, loodregt in den grond
andere beneden denhorizon,dan isdestereene en verplaatse den achtersten totdat beide
0p-en ondergaande,en hebben beideculmina- stokken met de poolster in hetzelfde vertitien beneden den horizon plaats,dan isdester cale vlak liggen. De ljn,diede beidestokvoor 0ns onzigtbaar. Om de rigting van den ken verbindt, wjst 0ns de rigting van den
meridiaan eener plaats te bepalen,neemt de meridiaan.
sterrekundige de culminatie der hemellichten
De meridéaankl
jkeris een hoogstbelangrjk
waar.Het kan echter ook geschieden op een sterrekundig instrument,nameljk een kjker,
zonnigen dag doormiddel der schaduw.Men die op eene horizontale as uitsluitend in het
plutse nameljk op een plat vlak een 100d- vlak van den meridiaan kanbewogenw orden.
regten stok in het midden van een aantal Hj isbevestigdaan eenin gradenverdeelden
concentrische cirkels. Men raadplege een ge- cirkel, waarop men de hoogte van het boven
regeld loopend uurwerk en zieeerstdes voor- den horizon waargenomen hemellicht kan af-

middags den tjd, waarop het uiteinde der
schaduw van den stok een dercirkelsontmoet
en stelletevenseen teekenbj dieplek.Hierdoor verkrjgtmen bjv.depunten A,B ,0,

lezen.Een goede meridiaankjkermoetrusten
Op zwaar gefondeerde steenen pilastersen gewaarborgd zjn tegen elke trilling,zoodatde
geringste verwjdering uit hetvlak van den

M eridsaan,

D, # en F. Nu merkt men des namiddags meridiaan t0tdeonmpgeljkhedenbehoort.Het
op, w anneer het uiteinde der schadpF werktuig dient om m et de grootste naauw dezelfde cirkels ontm oet en stelle 00k da'ar
' keurigheid den tjd te bepalen, waarop een
teekens,zoodatsaen de punten f,e d,c,b, hem ellicht den m eridiaan passeert.Trouwens
a,verkrjgt.Hierop vereenigemen F en f,21 wanneerbovengemeldehoogtecirkelontbreekt,
en e, D en d! C en c,.# en b,A en l door geeftmen aan den meridiaankjkerden naam

regte ljnen!dlebj eene deugdeljkewaarneming evenwjdig zullen zjn.A1smen nu door
het midden dezer ljnen eene loodljn trekt,
za1 deze door den voet van den stok gaan en
de riçting van den meridiaan aanwjzen.Het
is dmdeljk,dat men die uitkomst00k door
één cirkel verkrjgen kan,maar men trekt
ergewoonljk meer,om grooterenaauwkeurigheid te bekomen. Men weet dan tevens den
Juisten tjd door dehalve s0m tenemen der
verloopen tjden van F t0tjj J.
1t0t6enz.
Men d0e echter zulk eenewaarneming omtrent
den tjd van den langsten ofvan den kortsten

van nassage-Lnstrwment.
Merim ée (Prosper), een verdiensteljk
Fransch schrjver,geboren teParjsden28sten

September 1803, studeerde in de regten en
w erd advocaat,doch trad vcrvolgensin staatsdienst en hield zich vooral bezig met oud-

heden en letteren. In 1834 zag hj zich benoemd t0t opzigter der historische gedenk-

teekenen in Frankrjk envolbragtonderscheidene merkwaardige reizen,waarvan hj verslag gaf in: pvoyage dans le midi de la

France (1835)''1- pvoyagedansl'ouestde
la France (1836)'',- pvoyage en Auvergne
33*
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et dans le Limousin (1838)'',en rNoticesur
1espeintures del'
église de St.Savin (1845)''.
In 1844 werd hj lid der Académie,en in
1853 senator,in 1858 voorzitterdercommissie
t0treorganisatievandeKeizerljkeBibliotheek
en in 1866 groot-oëcier van het Legioen van
Eer.Hj overleed te Cannesin Odober1870.
Hj heett vooralgrooten roem verworven als
novellist en 00k eenige Duitsche werken uitgegeven.M'j vermelden van hem: r'
rhêâtre
de Clara Gazul,comédienneespagnole(18254
Qde druk 1874)'', - den dichtbundel: rlua
Guzla (1827)'',- placquerie,scènesféodales
(1828)'/, - het bljspel: rDon Quichote0u
1% deux héritiers(1850)',- degeschiedkundige werken: pllistoire de d0n Pèdre I,r0i
de Castille (1848;2dedruk 1865)'',- rEtudes
sur1'histoire romaine(1844,2 dln;3dedruk
18:0)''1- en rluesfauxDémêtrius(185Q)''1-

ter. Bj den inval d0r Franachen in 1823
werd hj kommandant van Segovia, en in
1833, na den dood van Ikrdinand FJT,verklaardehj zich voordon Carlos,verzamelde
11000 man en rukte voorwaarts tot in de
nabjheid van Madrid,doch weldra moesthj
voor de Koninkljke troepen vlugten en in
Portugal veiligheid zoeken. In Maart 1834
verscheen hj echter weder in Oud-castilië
en nam t0t in 1838 deel aan den oorlog.
Daarna nam hj de wjk nM rFrankrjk en
overleed te Montpellier in 1847.

M erioneth, een graafschap in hetEngelsche prinsdom W allis,ligt tusschen de graafschappen Carnarvon, Denbigh Montgomery
en de Baai van Cardigan en telt op 28 (
E)

geogr.mjl nagenoeg 46600 inwoners(1871).
Het is zeer bergachtig m et veelenge dalen.
De hoogste t0p is er de Cador Idris (908
voorts op het gebied derkunstgeschiedenis: Ned.e1) nabj dekust.Men heeftervooral

Monuments historiques (1847)''
,- op dat Silurische en Cambrische scbilfergesteenten,
derletterkunde: rAlelanges historiques etlit- doordrongen van poriel-en trapp.Men vindt
térail.
es (1855;2de druk 1869)'',- en rtzes er 100d,zink,koper en eenig goud.M en had

cosaques d'autrefois (1865)''
1 - en op dat erin 1875ruim 383400schapen.Denjverheid
der novelle: ï,Colomba'1- rcarmen'''- rLa is er van w einig belang, - de hoofdplaats
damedepique,- abmede:rMosaïque(1833),, is D olgelly aan de Maw .
- rco
ntesetnouvelles(1846)''- enpN0u- M erken (Lucretia Wilhelmina van),eene
velles (1852)''.Eindeljk verschenen n0g uit verdiensteljke,inde18deeeuw doorkrachtvan
zjne nalatenschap: rDernières nouvelles taalzichonderscheidendeNederlandschedichte(1874)'''- ':Lettres à une inconnue(18,7
3)5', res,geboren te Amsterdam den zlstenAugus- rLet
tresa uneautre inconnue(1875),,- tus 1721,ontving eene zorgvuldigeopvoedlngy
maakte zich bekendmetdevoortbrengselen der
en mMateo Falcone(1876)''.
M erino is de naam van eene gekeperde beroemdstedichtersvan haren tjd en dichtte
stofmeteen driedraadschen keper,soms 00k op l8-jarigen leeftjd een: rFeestzangop het
meteen vierdraadschen,eFen ofwollig,ver- eersteeeuwgetjde derNederlandschevrjheid
schillend geverwd en door warme persing (1740)'',en zond 5jaaxlaterhaartreurspel:

'se'' in het licht.Voortsvervu rdigde
glanzig gemaakt. Deze stofkwam het eerst XArteml
uitEngeland,werd daarna in Duitschland en zj een aantalbrieven in dichtmaat,zooals:
Frankrjk nagemaakt eq bleef voorOmslag- XCharlotte van Bourbon aan W illem 1'',-

doeken en kleedles lang ln den smaak.Thans XMaria de Medicis aan haarzoon Lodewjk
is zj*verdrongen door het zachtere tibet. XITI'',- mluouise de Coligny aan haarzoon
M en heeft o0k half-merino, nameljk eene Frederik Hendrik''
, - rlohanna Gray aan

schering van katoen m eteen inslagvanw 01.- M aria van Richmond'' - ptzeife aan haar
vader Erik,eersten bevolker van Groenland'',
Zie o0k onder Schaqp.
M erino (D0n Geronimq), bekend onder - rclaudiusCivilisaanJuliusBrigantinus'',den naam van pastoor A /rfp/,een Spaansch en sElizabeth van Engeland aan Hendrik de
pa1'tjganger, geboren den 3osten September Grooter'ydie alle met: rllet nut der tegen1770 te Villoviado in Oud-castilië, was in spoeden''in 1762 in het lichtverschenenen in
zjne Jeugd geitenhoeder en Tverd daarna, 1768 herdrukt werden.Inmiddels trad zj in
Bchoon van alle degeljke ontwikkeling ver- het huweljk metNicolaa.
g&K-0.van Fslfdr

stoken, priester in zjne geboorteplaats. Bj
hetuitbarstenvandenSpaanschenbevrjdingsoorlog tegen de Franschen (Mei1808),trad
hj, door ondervondene mishandelingen vertoornd,in dienstbj de guerilla'sen maakte
zich weldra vermaard door zjnedapyerheid
en berucht door zjne wreedheid.Hj hield
zjch voornameljk op in de wouden van
Burgos en Soria. Bj het eindigen van den
oelog was hj kommandantvan Burgos,en
Frdinand 11 benoemde hem t0t canonicus
in Valenda.Zjneruwheidmaaktehem echter

en schreefn0g:pDavid,in 12 boeken (1767!
2dedruk 1778)'',- rrooneelpoëzy(metharen
echtgenoot, 1774)'',waarin zj: rlletbeleg
van Leiden'',rlacobSimonsz.deRj'k'',rMaria

tegen deze in verzet en bragt Tieder eene

In 1792 verschenen hare:pBrieven en nage-

van Bourgondië''en rDeCamisards''leverde,-

XGermanicus,in16boeken(1779)'',- enrTo0-

neelpoëzj (zdedlj 1786)''
, waarin men van
hare hand aantreft:rluouise d'Arlac'' rsibille

van AnJ0u'' en pGelonide''. Sedert 1783
Tvoonde zj saet haren echtgenoot te Leiden
en deszomersop Bjdorp,een buitengoed in
denabjheid dezerstad.Dedichteresoverleed
ongeschikt voor deze betrekking,zoodat hj in 1789.Zj heeftook bjdragen geleverd t?t
naar zjne geboorteplaats terugkeerde. Na de de nieuwe Psalmberjming, alsmede t0t d1e
Nerstelling derconstitutievan 1820kwam hj onderde zinspreuk:pLausD e0,salusp0pul0''.

guerillabendebjeen.Dezewerduiteengejaagd, laten gedichten''.
en Merlno nam dewjk in een nonnenkloos- M erkes van Gendt (Johannes Gerrit
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Wiilem),een verdiensteljk Nederlandsch ves- belkend Fransch godgeleerde, geboren te

tingbouwkundige, geboren te Gendt in de Genèye den 16den Augustus 1794,studeerde
over-Betuwe den zlsten Februarj 1798,be- aldaar in detheologie,vertoefde eenigen tpd

zocht de Latjnsche school te Njmegen en te Berljn en werd daarna predikant bj *
was weldra werkzaam alsadspirant-ingenieur

Waalsche gemeente te Hamburq, 1823 aan

bjhetkadaster.Toen in 1815deartillerie-en de H0fkapélte Brussel, keerde ln 1830 n= r
genieschool te Delftgeopend werd)ging hj Genève terug en wasera1shoogleeraarwerkderwaarts en zag zich op l8-jarigen leeftjd zaam aan de schoolvan hetEvangelisch gebenoemd t0t tweede-luitenant-ingenicur en nootschap.Htjoverleed aldaar den zlsten Ocadjudant van den generaalmajoor der genie tober 1872.Yan zjne geschriften vermelden
Sideri%s. Hj was jverig werkzaam aan den wj:pllistoiredelaréformationduXVIsiède
opbouw van vestingen in hetzuidendesrjks (1835-1847,4 dln;2dedruk 1861-1862,5
en zag zjneprjsverhandeling:poverdebeste dln)'',- rHistoiredelaréformation en Euwjze om in verschillenden aard van gronden rope aux temps de Calvin (dl1- 7,1862-

revêtementsmuren te fondéren''doorden com- 1876)''1- rLe yrotecteur,ou la république
missaris-generaal van oorlog bekroond. Dit d'
Angleterre auxJoursde Cromwell (1848)''1

geschriftwerd doorveleanderegevolgd,bjv.
door zjn: nontwerp van eenebevestigingsmanier,waarbj devoornaamstederalgemeen

-

en p'
rroissièclesdeluttesenEcosse(1849)''.
M erlin.onderdezen naam vermeldenwj:

M erlin de Toovenaar, eene merkwaardige
erkende gebreken van hetgebastionéerdestel- f
i
q
uur uit den kring deroud-Britschesagen.
sel worden ontweken'',- en door het:mAl- Zp schjntontstaan tewezen door dezamengemeen overzigt van verscheidene,zo0 otlde smelting van 2 personen, nameljk van den
alsniellwepractjken betrekkeljk hetbouwen bard M erddltin, die onder koning Artus en,
van bekleedingsmuren'', dat in het Fransch na het verlies van den slag bj het woud
vertaald en door het ministérie van oorlog Celidon, schier waanzinnig van smart zich
als een belangrjk werk erkend werd. Nadat aldaar in het geboomte verschool,- en van
hj van 1823- 1830 a1skapitein-ingenieurte den zonderlingen knaap Merlin(o0k Ambrosius

Oorinchem was werkzaam g'
eweest, zag hj genaamd), de zoon van een Romeinschen
zich verplaatstnaar Meenen,en bevond zich

proeonsulen van eeneBritschekoningsdochter.

aldaar bj het uitbarsten van den Belgischen
opstand.DaarnaginghjnaarGraveenwoonde
den Tiendaagschen Veldtogtbj.In 1839werd
hj adjudant van den Prins-veldmaarschalk

a

%erlin versehafteaankoninr UterTezlclrt
woz
l

de gelegenheid t0teen gehelmen omgang met
lâserne en ontving daarvoor den door laatstgenoemde ter wereld gebragten Artltur, dien

en behield die betrekking,toen deze in 1840 hj opvoedde en deed opnemen in den door
den troon beklom.Nahetoverljden vandien dien Koning gestichten kring der Tafelronie.
Vorstwerdhjadjudantinbuitengewonedienst Er bestond slechts éé11 toovermiddel,waarenwederom geplaatstbjhetwapendergenie, door. M erlin k0n overwonnen worden.Laatstklom op t0t den rang van kolonel,en over- genoemde maakto hetbekend aan zjne echtleed te Dordrecht den loden October 1859. genoote Viviaza,diehettlitmoedwilbezigde,
Hj was ridder van de Ordevan den Neder- waarna M erlin verdween.De aan hem toegelandschen Leeuw , kommandeur van die der kendevoorspellingen zjn metzjnelevensgeEikenkroon, van de Russische Orde van St. schiedenisonderdentitel:pprophetiaanglicana
Anna,van die van den W itten Valk,ridder, M erlini'' in 1603 door M onmoutltin het licht
later oëcier van hetLegioen van Eer,ridder gegeven. Bovengemelde geschiedenis heeft
der Zweedsche Orde van het Zw aard en van aanleiding gegeven tot de vervaardiging van
de Orde van de W iirtembergsche Kroon. Bj uitgebreide gedichten.O0k inhetNederlandsch
herhaling werden verhandelingen van zjne heeft men een: rBoec van Merlyn'' waarvan
hand bekroond, o.a.in 1837 eene door de het handschrift in hetbezit isvan den V orBt
KoninkljkeAeadémievankrjgswetenschappen Van Bentheim . H et is uit het Fransch verte Stokholm , en in 1838 eenedoor hetPr0- taald naar een gedicht waarvan slechts de

vinciaal Utrechtsch Genootschap. Hj was 1id eerste4018 verzen zjn bewaard gebleven.
van onderscheidene geleerde genootschappen
Merlin de.
lbltg (PhilippeAntoine,graaf),
en in 1846 met zjne wettige nakomelingen een verdiensteljk Fransch regtsgeleerde,gein den Nederlandschen adelstand opgenomen. boren den 3osten October1754 teArleux bj
Van zjne geschriften vermelden wj n0g: Douai.Hj werd in 1782koninkljk secretaris
Inleiding t0t de beoefening der vestingbouw- bj hetParlementvan Vlaanderenenverwierf
kunde (1825,2 dln)''
,- pverhandeling over grooten roem als pleitbezorgeren a1sschrjhetbelang dervestingenvanden Staat(1826, vervan het:pRépertoireuniverseletraisonné
2 d1n)'', pverhandeling overhetuitslaan deJurisprudence (1775 enz. 5de druk 1827en inwateren van binnenmuren en hollebogen 1828, 18 dln)''.Na het uitbarsten der 0m(1811)'',- rstelselderOorlogsvuurpjlennaar wenteling Averd hP
** door Dolaiafgevaardigd
Congreve,Montgerie enz.(1829)/', rAlge- naar de Nationale Vergadering en nam er
meen ovexzigt der perm anente versterkings- jverig deel aan de wetgeving. Hj ontving
kunst (1836)'',- pBeschouwingen en bjdra- voorts eene aanstelling tot voorzitter van
gen t0t de kennis der verdediging van Neder- hetc'
rimineelgeregtshot''
lnzjnegeboorteplaats,
land (1857)'',- benevens verhandelingen en en bekleedde die betrekkingtotdathjin1793
opstellen intjdschriften.
a
AfgevaardiqdWerdnaardeNationaleConventig.
M erle d'Aubigné (Jean Henri), een lsvoorzlttervan deze droeg hj nietweinlg
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bt
lt0thetontbinden vanhetgemeentebestuur
van Parjs en in 1795 t0thetsluiten van de
clubderJacobjnen.Oqlastvan hetDirectoire
vervaardigdehj hetnleuwestrafwetboek van
3 Brumalre van het Jaar IV,hetwelk van
kracht bleef t0t in 1811, en van September
1797t0tJunj 1749had hj-zelfzittinginhet
Directoire. Na de omwenteling van 18 Brumairewerd hjprocureur-generaalbj hetHûf
van Cassatie, en Napoleon I verhiefhem t0t
graaf.Bj de eerste Restauratie verloor hj
zjne ambten, en bj de tweede nam hj de
wjk naar Haarlem, omdat hj ze gedurende

geboren den 9den Jnnj 1792.Hj streed in
1830 voor de onafhankeljkheid van België,
werd den 25sten October bj Berchem vöôr
Antwerpen doodeljk gewond en overleed te
Mechelen den 4den November.In de hoofdkerk teBrusselverreeseen praalgrafterzjner
eere.

PltllbpeFJJI Baltltasar Off0 GAIIJI,graaf
de Merode, een broeder van den voorgunde.
Hj werd geboren den 13den April1791,nam

deel aan den Belgischen opstandj was 1id
van het Voorloopig Bewind en onderateunde
de verkiezing van koning Leopold.ln 1831
de Honderd Dagen weder waarqenomen had. aanvaardde hj de betrekking van minister
Na de Julj-revolutie keerde hj terug naar zonder portefeuille,was ad interim minister
Parjsjen Overleed aldaar den 26sten Decem- van O0rl0g,maar nam in1839zjnontslag,en
ber 1838. Van zjne geschriften vermelden ovrrl
eeddenTdenFebruarj1857.ZjnerMe'moi-

wj: rRecueilalphabétique des questions de res'verschenen na zjn dood (1864,2 dln).
droit(1804- 1806,9 d1n)''
.- Zjn zoon An- Fr/#lrfc Xacerjgraafde A drpd:,een zoon
fpisd Franlols Fylot/âle,graafM erlin,geboren van delï voorgaande en geboren den 26sten
te Douai den zisten December 1778,onder- Maart 1820. Hj trad in de krjgsdienst en
scbeidde zich in verschillende veldtogten en verwierfin Algérië hetkruisvan hetLegioen
was bj deRestauratie brigade-generaal. Hj van Eer.In 1847echterginghj naarRome,
vcrlietFrankrjk metzjn vader,doch keerde legde zich t0e op de godgeleerdheid en ontin 1818 terug,werd in 1832 brigade-generaal, ving de priesterwjding.Pius IX benoemde
in 1835 afgevaardigde naar de Kamer van hem in 1849 t0t kamerheer en in 1860 t0t
Ge
pu
tee
erde
n,14
id
nen18
pa
ir en overleed te minister van 00rl0g.DeM erodewasoorzaak,
Eaduebo
nn
den
J3a9nua
rj
1854.

dat Lamoroore in 1861 hetopperbevelover

Merlin de 7'
#spzl'
t)
lll:(Antoine Christoyhe), de Pauseljke troepen 0y zich nam.In 1865

een verdiensteljk Fransch staatsman ult de legde hj zjne betrekklng neder en werd
dàgen derGroote omwenteling.Hj werd ge- aartsbisschop van Mytilene in partibus en
boren te Thionville den 13denSeptember1762, groot-aalmoezenier.In weerwilvanzjneveraanvaardde de betrekking van Parlements- diensten Jegensden Pauseljken Stoelverhief
advocaat te Metz,zag zich in 1791 door het men hem niet t0tcardinaal.Immers wegens
Moezeldepartement naar de Nationale Verga- zjne heftigheid ontstonden ergeduriy botsindering en later door de stad Parjsnaarde gen metFrankrjk,terwjlhj 00k nletingeNationale Conventie gezonden, behoorde er nomen w as m et de afkondiging der onfeilt0tdeuiterstelinkerzjdeen stemdevôôrden ba>rheid.Hj overleed den lldenJulj1874.dood des Konings.Als commissaris bj de Het tegenwoordig hoofd derfamilie isCharles
armee van generaal Custine gaf hj in 1793 zsfoïzld GMslaLn, graaf de M erode,geboren
teMainz,terwjldezestad doordePruissen den lsten Augustus 1824; hj voertde titels
belegerd werd, bljken van ongemeenedap- van rjksgraaf de M erode,markies van FQ#perheid. Dcn gden Therm idor 1794 onder- terloo enprinsvon .
P'IfI6ZZIFrJen Grimbergke,stelmde hj den aanval tegen de partj van 0ok ishj lid van den Belgischen Senaat.
Robespirre, en bj den valvan hetSchrik- M eroë isde naam vaneen oud.Aethiopisch
bewind werd hj een van detien commissa- rjk, over welks ligging en grootte veel is
rissen van wege de Conventie.In dezelaatste gestreden. Thans meent men, dat het zich
t0t voorzitter gekozen, vervolgde hj even van de groote Njlkromming inNubiët0taan
heftigdeJacobjnen a1stevorendeFeuillants. de Abessinische bergen en Sennaar uitstrekte.
Dyarnavertrok hj als adludantvan generaal De stad van dien naam ,wieroverbljfselen
P'
%aegru naarhetlegeraan deRjn en nam 00k thans n0g niet geheel verdwenen zjn,
er de vesting Luxemburg in naam van de w as de hoofdzetel van dezen m agtigen priesRepubliek inbezit,terwjlhj zich zeerzacht- ter- en handelsstaat, vermaard wegens den
moedigbetoondeJegensde uitgewekenen.Bj tempel van Ammon (Am0e) met eene godhctinvoeren derConstitutie van hetJaarIII Bpraak. Die stad echter, h0e prachtig 00k
zag hj zich gekozen in den Raad van Vjf- weleer, lag reeds in den tjd van Neroin
honderd en voegde zich bj de gematigde puin. De Staat werd door priesters bestuurd,
partj. Na het neêrleggen van zjn mandaat en de beschaving waserM nEgypteontleend.
Wc1*d hjadministrateur-generaalderposterjen. De inwoners bestonden er uit Berbers,NeDaarhj echtertegen hetlevenslangconsulaat gers en Egyptenaren. Aan een uitgebreiden
van Napoleon stemde,moesthj afstand doen karavaanhandel was Meroë eene groote magt
van zjne betrekking. Hj begaf zich toen en een talrjk legerverschuldigd,zoodathet
naar een landgoed in Picardië,doch overleed eens heerschappjvoerdeovergeheelhetnoorteParjsden 14denSeptember1833.
deljk gedeeltevan Ethiopië.DepriesterheerM erode isde naam Vaneen aanzienljk schappj werd echter in de dagen van Ptole.
grafeljk geslacht in België.Van de merk- elcel,x Pkiladelpkus door koning Ergamenen
waardigsteledçn noçmep wj:
vernistigd en Ethiopië in eene absolltem0Zx$# Frldlr%
'
c GAQla%
-n, graaf d6 Xerpde, narchle herschapen.
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M erovingersg zie Franken.
de jzer- en steenkolen-industrie harebevûlM erseburg.Onderdezen naam vermelden king klimmen t0t97000.Men vindter merk-

wtj:

waardige mjnen, doch de stad zelye heeft

M ersebnrg, de hoofdstad van een evenzoo weinigaantrekkeljks.
genoemd regéringsdistrict in de Praissische
M erula of de Merle. Onder dezen naam
provincie Saksen, aan de Save en aan den vermelden wj:
Thiiringer spoorweg.Men vindterééneR.KaAuelas r
. t?rlltx ofEngel deM erle)geboren
tholieke en 5 Protestantsche kerken,enonder in den Brielin 1482.Hjstudeerdete Parjs
deze laatsten de domkerk , wier oudste ge- in derûdgeleerdhei
d werd in 1511teUtrecht

deelte afkomstig is uit de lldeeeuw.Zj is t0t prlester gewjd en bokleedde voorts in
tevensversierd meteen praalgrafvan Rndo;f den Briel de betrekkingen van Apûstolisch

rczz Zwaben, met schilderstakken van Imkas notaris en kanunnik. In 1530 bengemde heer
CrlsccA, m et eene M adonna van Dûrer en Joostvan .rrfzlizee?lhem t0tpastoorteHeenDet een groot Orgel.Het voormalige slûtis vliet,waarMerula zich wjddeaan zjnambt

er in een regérinysgebouw herschapen.Men en aan delezingderqewtjdeschriften,zûodat

heefteronderscheldeneaanzienljkegebouwen, hj reeds vôôr 1540 zlch verzettetegen somverschillendescholen enbjna 14000inwoners. mige misbruiken der Kerk en in verdenking
Het regéringsdistrictMerseburg telt Op nage- kwam van ketterj.Intusschen washj veilig

noeg 1851/2 En geogr.mjlbjna 905000inwo- Onder de bescherming van Joostran .&er>11-

#:# en diens oudsten zoon.Toen deze echter
gestûrven waxn, zgnd men eene aanklagt
tegen Mernla aan de landvoogdes Maria,en
in 1552 verscheen Cl
tristLqan de Trrtztdr/,raad
en procureur-generaal van hetH0fvan H01nieuwe blsdom , door Of/p 1 in 908 Op het land,om dienaangaande berigteaintewinnen.
Lechfeld gesticht en onderworpen aan het Hj werd vervolgd in 1553 doûr den inquisiaartsbisdom Magdeburg. De eerste bisschop, teur I'
ranelsc'
tls St
)ssl'
.s. Op last van dezen
B oso genaamd en in 9;0 ove<leden,werkte Overvielen de fiseaal Dirk Frol
/'en Karel
krachtig aan de bekeering derW enden.Onder W esenltaglteden?astoorinzjn stadeervertrek
hertog Aw-qustvan x
%kdezà(1544- 1548)werd en maakten zlch meester van zjne geer de Hervorming ingevoerd,en het W eener schriften. Men riep hem ter verantwoording,
Congresvoegde3/4devan Merseburg btjPruis- nam hem in hechtenisen bragthem te'sGravenhage eerstin de Voorpoorten later in de
sen en hetOverigebj Saksen.

ners(1875).
Aferseburg,een raarkgraafsehap tusschen de
Saale en de Alulde,aan beidezjden van de
W itte Elster. Het gebied rondom Merseburg
(12 D reogr.mjl) viel ten deel aan het

M ersey (De),eene rivier in Engeland, proostdj Bethlellem in het Mresteinde. De

ontspringt op de grenzen der graafschappen Tueuvensche godgeleerden echter, waaron4er
Derby en Chester,ten oosten van Stockpoxt, zich deinqtlisiteur Tapperbevond,verlangden,

vormt in haren westeljken l00p degrenzen dat hj zj'ne zoogenaamdedwalinçenherroetusschen Chester en Lancaster en stort zich
uit in de Iersche Zee.

pen z0u,'tgeen door den waarheldlievenden
m an gew eigerd werd. W ederom bragt m en

M ertens (Frans Hendrik),een verdien- hem van de proostf
lg naardeVoorpoorten
steljk Vlaamsch letterkundige en de schoon- bepaalde, dat ztjn vonnis den 26sten Septem-

vader van den dichter Jan '
lllzkB eers,werd ber zûu worden uitgesproken. Intqsschen
te Antwerqenden6denAugt
g
e
b
o
r
e
n
lstus1796. nam men aljemeen deelin het treurig l0t
Schoon aanvankelpk t0t schilder bestemd, van deneerbledwaardigen grijsaard.Menverlegde hj zich metjvertoe opoudeennieuwe txaagde de uitspxaak n0g 2 dagen, en nu
talen en w erd in 1834 eerste leeraar in de ontving de scherpregter bevel om alles tnt
handelswetenschappen aan hetAthenaeum te het verbranden van een ketter in gereedheid
Antwerpen, welke betrekking htl t0t 1854 te brengen. M en leidde den beschuldigde
bekleedde,terwjlhj tût1864 hettoezigthad naar de raadkamer van het Hofvan Holland
o? de gemeentescholen.Reedsin 1834washj en OP het sterk aandringen Van Nioolaas rJ>
iewlvland, naambisschop van llebron, gaf
blbliothecaris van Antwerpen geworden,en N '

hj overleed in diebetrekklngdenlodenJunj M erwla toe,dathtlin enkele,ondergeschikte
1861.Van zjne geschriften vermelden wj: punten zkner bcljdeniskon gedwaald hebben.
5Eene cluyte van Playerwater,tafelspel,enz. Nu echter las men Openljk 67 artikelen van
(1838)',- p'
Een geregtsdag teAntwerpenin het hoogste gewigt voor, die steeds door
1r)61 (1841)M,- rDe Romeinsche baden te Mervla met onwrikbare standvastigheid waTrier (1841)''
, sGeschiedenisvan Antwer- ren verdedigd,en verklaarde,dathjdezeafpen Bedert de stichting der stad t0t op onze

tjden (1845-1855, 8 dln)'', s'
Beknopt
overzigt van den koophandel en nl
lverheid
der stad Antwerpen sedert 1831(1855)'',sDe krof
t van Sinte W alburgis (1864)'',en rllistoxisch albtlm der stad Antwerpen
(1866)''.
M erthyr-Tydfl, de grootste stad in

gezworen en G; andel'e, door de Inquisitie
gestelde, aangenomen had, zoodat hetvolk
met verontwaardiging wexd vervt
lld.EerBt in
den kerker ontdel
tte de vrome man het be-

dxûg.Hj werd niettemin van zjn ambtûnt-

zet, t0t levenslange gevangenis veroordeeld
en naax een klûostcr teLeuven gebragt.Hier
stelde Tapper op nieuw een onderzoek tegen
hem in en beschuldigde llem van meineed.

het prinsdom W allis, aan de TaF en aan
het kanaal van CardiF gelegen, was eene VrachteloosevenwelzochthjMerulaopnieuw
eeuw geleden een klein dorp)maarzag door t0t herxoeping te bewegen. MQn hragt hem
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verder in België in verschillende kloosterge- en de linker dien van OudeA tzcd.Eeneregter

vangenisssen en poogde telkens zjn geloof
aan het wankelen te brengen, doch te vergeefs.In Junj 1557vervoerde menhem naar
Bergen in H enegouw en.De inquisiteurs,w revelig over hunne nuttelooze poringen,verklaarden hem voor een halsstarrlgen ketter;
zj deden hem ontwjden en doorderegtbank
te Brussel t0t den brandstapelveroordeelen.
Den 27stenJulj van laatstgenoemdjaarbtagt

zjriviervan de Merwedeisd6.
Nzwd.
M erwede (Van de)isde naam van een
adelljk Nederlandsch geslacht,hetwelk reeds
in de 12de eeuw metdeaanzienljkste famill@en
@'@ in 0ns land was vermaagschapt1onderscheideneridders,krjgslieden en ambtenaren
opleverde,en in 1847 uitstierf.
M Qs (Een)iseen werktuig,waarvan men
zich bedient om te snjden, Om harde of
men hem naar de geregtsplaats.Detoudeman taajestoFen in deelen tesplitsen.Heteigenvroeg en bekwam verlof om te bidden en ljke mes, het lemmd genaamd,wordtvan
hief de handen Omhoog t0teen vurig gebed. staalvervaardigd doo1-de gewone handgrepen
Eenige oogenblikken laterzonk hj opzjde. van het smeden.Hetuiteinde eener staalstaaf
Descherpregteren diens knechtenschotent0e, Niordt in roodgloeihitte breed en puntig uitdoch de vrome M erula had den laatsten adem gesmeed naar den eisch der gedaante vaneen
reedsuitgeblazen.Eenigeuren laterverbrandde mes.Mengeeftdaarbj aan den rugdenoodige
men hetljlv Hj heeftonderscheidenehand- zwaarte, doeh de snede wordt alsdan n0g
niet scherp. Daarna scheidt men doorafkapschriften nagelaten.
Willem .
r erll/l, een broederszoon van den ping het lemmet van de staaf,doch men laat
voorgaande.Hj werd geboren in den Briel aan eerstgenoemde een gedeelte zittenjgroot

den 9den November 1529.O0k hj studeerde genqeg om den angelofbj knipmessen de
te Parjs, en daarhj reeds vroeg zjn vader reer%n.q Of den ltQlte vormen.Hetafwerken
verloren had,gevoelde hj zich aan zjn oom, hiervan geschiedtin de tweedeverhitting.De
de pastoor te Heenvliet, a1s aan eentweeden angel is vierkant en puntig ofplaten breed;
vader verbonden. Toen laatstgenoemde ge- hj dient om hetlemmetaan cen hefttebevangen genom en was, bleef W illem steeds vestigen. Vele messen hebben tusschen het
aan zjne zjde, ondergteunde hem bj de lemm et en den angeleene stootplaat,diedoor
moejeljke twistgesprekken en was getuige zetting op hd aanbeeld wordt aangebragt.
van zjn trefend uiteinde.Laterwerd hj se- In hetlemmetwordtveelalde naam vanden
cretaris van Dordrecht en overleed den 5den fabl'ikant ofhet merk der fabriek gedreven.
Mei1599.
Nadat voorts de lemmeten door afvjlen en
uHe
rula, een zoon van den voor- sljpen blank geworden zjn,hardt men ze
gaande.Hj werd geboren teDordrechtden door ze rOodgloejend in watertedompelen.
19den Augustus 1558, ontving eene zorgvul- Indien zj hierbj getrokken zjn,brengtmen
dige opvoeding, Bezocht de hoogeschool te ze door voorzigtig kloppen met den hamer
Leiden en onderscheidene buitenlandsche uni- op hetaanbeeld weder te k'egt.Daarna volgt

versiteiten,reisdeinFrankrjk!Italië,Duitsch- hetslùàenop rondloopende,nattesljpsteenen,
land en Engeland,vestigde zlch a1s advocaat dan hetsmeryelen op schjven van hard hout,
te Dordrecht,doch werd in 1593 hoogleeraar dan hetpol3
b ten op eene met leder bekleede
in de geschiedenis te Leiden,in 1598 direc- schjfen eindeljk het aanzdten ofwetten van
teurderacadémiseheboekerj aldaar,en zag de snede. Op dergeljke wjze, maar met
zich eindeljk doorde Algemeene Staten t0t groote zorg voor de hardheid van het staal
historieschrjver benoemd. Hj overleed te en v00r deflnheid dersnedeworden 0ok de
Rostock den 19den of 20Ften Julj 1607.Hj scheermessen vervaardigd. Groote messenfagenoot wegens zjn edel karakter en zjne brieken heeft men voo1'alin Engeland en in
uitgebreide kennis de algemeeneachting.Van

België.

zjne talrjkegeschriften vermelden wj:,Manier van procedéren in de provinciën van
Holland,Zeelanden W est-Frieslandenz.(1592
en laterbjherhalingl'',- purbisRomaedelineatio(1599)'',- nFidelisetsuccinctacommemoratiorerum adversusAngelum Merulam
tragicegeBtarum ab Inquisitorlbus(1604)'',DWta DesideriiErasml (1607)'',- ,C0sm0-

heestersmetoverstaandeofafwisselende,vleezige,platte,ronde ofhoekige bladerenzonder

graphiae generalis libri tres etc. (1605 en
laterl'',- r'
rjdt-thresoor oftekorten bondich verhaelvan den standtder kercken ende
der wereltlieke regéringen enz. (1614)'' -

M esem bryanthem eën is denaam eener
plantenfamilie uit de afdeeling derTweezaad-

lobbigen.Zj omvat saprjkekruiden en half-

steunblaadjes: Depriemvormige,vrje ofaan

den voet zaamgegroeide helmdraden der tal-

rjke meeldraden zjn voorzien van tweehok-

kige helmknoppen.Het onderstandiq vrucht-

beginselheeft4t0t20om eenedikkemlddenzuil
gerangschikte hokken,en even grootals het
aantal van deze is dat der stampers.In de
Diatribe de statu Republicae Batavicaeetc. zaaddoos vindt men eene groote menigte
(1618)''1- en 0en aantal nagelaten hand- bol-peervqrmige zaden. Deze familie heeft
schriften.
slechtsée'n geslacht,nameljk MesembryantâeM eN ede (De)isdenaam dervereenigde -l- L., hetwelk zich onderscheidt door

Maas en W aal. Zj stroomt van Loevestein alleenstaande of in bjschermen geplaatste
langs W oudrichem, Gorinchem # Sleeuwjk, bloem en met lange, smalle bloembladen en
W erkendam ,Hardinxvelden Sliedrechtt0taan ééne houtige geribde zaadt
loos met talrjke

Dordrecht,en verdeelt zich in 2 armen,van zaden. De soorten van dit geslacht komen
welke de regter den nM m draagtvan d6Ap0r# hoofdzakeljk voorin Afrika,voortsin Azië,
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Amerika en Atlstralië.Daarvann00m0nWg:
#@M . land was in den tjd derRomeinen gesplitst
emardieum TA?
w.
,eenheestermetplatte,eironde, in 2doelen,nameljk:Osroënein hetwesten,
paarsgewjszamengegroeidebladeren enwitte, met de hoofdstad Edessa,,en M iydonia in het
meestal3 aan 3bjeellgeplaatste bloemen,- oosten,metdehoofdstad Nisibis,in 115 door

usveroverd.Tegenwoordigbevindtzich
M .cri
y.
s/t
zllïwl- L.,de welbekendel
jsbloem , Tetfan'
met groote doorschjnende bladeren,welkein ditland onder de Turksehe heerschappj en
den zonneschjn a1s jsparels schitteren, en isingedeeld in de elaleetsDiarbekir,Bagdad
metkleine,witte bloemen;de bladeren sm a- en Aleppo.Deinwonerszjn bjnaallen Araken eenigzins zout en kunnen a1s groente bi
eren.Alleen aan den voetvan hetgeberqte
Tgorden gebruikt - M .edule L., een hees- en aan den oeverderSindsjarbevinden zlch

ter met zecr dikke,spitse bladeren engroote, Koerden;ook heeftmen er eenige Turken en
schitterend gele bloemen,waarvan de vruch- Syrisehe en Armenische Christenen.Hunvoor-

ten a1s vjgen worden genuttigd,- en u
V. naamste bedrjfisdeveeteelt.De merkwaaryenieulijlorum .fz.j een heester,diein Arabië digste steden in eigenljk Mesopotamië zjn:
en Egypte groeiten eene soda-houdende asch Mardin (Meredin),Nisib.Mossoel,Bagdaden
levert. Van M. FriyolïllzzlL.werden weleer Rakka aan de Eufraat.Men vindtertalrjke
nkteekenen,zooweluitde
de groote, sneeuwwitte zaaddoozen, welke bouwvallen en gedt'
ill 'Eater zich 0P0nen, onder den naam van hooge oudheid als ult de middeneeuwen.De
rozen '
?
lJAICandia verkocht.
belangrjkste daarvan zjn dievanNinivé (zie

Mesjed ofMeqjhsd (PlaatsderMartelaars), aldaar).- InMesopotamiëontstondendeeerste

de hoofdstad der Perzisehe provinttie Khoras- Staten van Klein-Azië.Het was de zetelvan

san, ligt aan de Tedsjend ter hoogte van hetrjk van Nimrod.O0kheerschteerkoning

Cssjan Ai,
pWfizzl(Richteren l1I8).Hetland
zee in eenevlakke,mildbesyroeidelandstreek, bloeide vooral Onder de Assyrische en Babp
ruim 900 Ned. el boven de oppervlakte der

aan den voet van den Blraloed-lfoeh, telt lonische heerschappj. In het tjdperk der
70000 inwoners en is de belangrjkste stad in Arabieren was het de zetel der Khalifen en
hetnoord-oosten van Perzië,daar erzich 0n- verhiet'zich nogmaals t0t een hoogen trap
derscheidenekaravaanwegen vereenigen,waar- van bloei.Eerstbj deinvallen derSeldsloe-

langs 50- tot 60000 xreemdelingen jaarlgks ken en Turken begon hette kwjnen,en in
haarbezoeken.Zj heet'
tuitdeverteeengoed onzen tjd is het gedeelteljk eeneontvolkte
voorkomen. Boven de muren, die althans woestenj.
12000 Ned.ellang zjn,verheFen zich de M espilus, zie àK ispel.
vergulde koepels dermoskeeën en de schoone
M essala Corvinus (Marcus Valerius),

minarets? welke het grafvan den imam Rizth een Romeinsch staatsman,veldheer,redenaar
een leerllng van Ali,omsluiten.Intusschen be- en geschiedsehrjver,geboren in 59vöôrChr-,
staat de helft derstad uitpuinhoopen!tuinen, begaf zlch in hetjaar45 ten behoevezjner
begraafplaatsen en akkers. Mesjed ls eene verdere vorming naar Athene,schaarde zich

Br%%8enCassiu j
vermaarde bedevaartplaatsen voordeSjiïeten vervolgensaan dezjdevan.
even belangrjk a1sMekka voordeSunnieten. maar voegde zich na hunne nederlaag bj
De merkwaardigste voortbrengselen der 11I
J
**- Philippi eerstbj Antonius en daarnabj Ocverheid zjn er metalen voorwerpen,inzon- ftxrlzlff.
:,dienhj bj Actit
lm de overwinning
derheid degenklingen, voorts sieraden van hielp verwerven.Metlaatstgenoemdewerdh'
d
goud en edelgesteenten,zj:uweelen f'
raaje consul (31 vöôr Chr.), zegepraalde op de
tapjten.
Aqtlitaniërs (2; vôôr Chr.) en was eenJaar
M esm er,zie M agnetismus.
later praefeetus urbi. De Juiste tt
ld van zjn
M esopotam iö (Tusschenstroomenland) sterven is 0nS onbekend, doch men mag

noemt men dat gedeelte van Klein-Azië,het- vaststel
len,dathtjeen hoogen ouderdom bewelk in de dagen der Oudheid door de Eu- reikte. Van zjne redevoerlngen zjn eenige
fraat van Syrie en Arabië, door de Tigris fragmenten bewaard gebleven en door M eyc

van Assyrië, door de zuideljke uitloopers bjeengevoegdin:noratorum romanorum fragvan den Taurus van Armenië en door den menta (zde dxuk, 1842)''.ZjnegeschiedkunMedischen m uur van Babylonië gescheiden dige geschriften zjn vermoedeljk verloren
was. In m eer beperkte beteekenis geef'tm en

dien naam aan het noordeljk gedeelte van
dit landschap,doorde Arabieren A1Dsjesir
(het eiland) geheeten,terwjl het zuideljk
gedeelte bekend was als Babylonië (thans
Irak Arabi).Mesopotamiëvormtgrootendeels

gegaan. H et boek: pDe progenie Augusti'',
aan hem toegekend,is een gew rocht der middeneeuw en.

M essalina (Valeria)jde gemalin van den
Romeinschen keizer Claudins,was eene dochter van Mareus T'rcleril:M essala Wcrllfl: en
eene steenige en zandige vlakte, die naar bertlcht wegens hare schandeljkel
evenswja
het zuiden afhelt. Men heeft e1)behalve de en verreqaandewreedheid.Toen zjgedurende

reeds genoemde grûotegrensrivieren,a1szj- deafwezlgheid van haren echtgenootopenljk
stroomen vandeEuphraat:deChaboras(thans in het huweljk trad met haren gunsteling
Chaboer), de M
'ygdonios (Dsjaehdsjacha) en G%)'
uz
gilï'
d
:,
q,verkregen Pallasen Nardssu ,
deBilechas(Belik).T0tdebelangrjkstevoort- vrjgelatenen desKelzers,een bevelschriftt0t
brengselen des lands behoorenamomum ,naph- hare teregtstelling, waaraan terstond gevolg
tha, steenkolen en een gesteente, gagatas gegeven werd. Hare kinderen droegen de
n.
genaamd. Voorts vindt men er wilde ezelsj namen van Ocfleil en .Britannie%.
gazellen,struisvogels en leeuwen.Iletgeheele
M esschort (W illem), een verdiensteljk
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Nederlandsch dichter, geboren te Rotterdam Zelf
s het koningschag was nietin hetbezit
in 1790,ontving eene zorgvuldige opvoeding, gebleven van de Domers,dewjl naden va1
v
a
n
Crespltontes het Arcadisch geslacht der
wjdde zich aan den boekhandelen overleed
in zjne geboorteylaats den 14den Februaxj Aepytiden den troon beklommen had. Z0o
1844. Hj heeft lnzonderheid grooten roem verlogr Messene hetDoriseh karakter,en de
verworven dûor zjn dichtwerk:pDegouden Pelasgische Zeus (Jupiter) werd weder te
Ithome gehuldigd. Voorts had het volk een
brM
uiles
oftsenl
(18!ë,
5einnlhaete
rl''.
t Grieksch M esslne,later hoogen trap van welvaart bereikt wegens de

Messenia,het zuidwesteljkste landschap van vruchtbaarheid van den bodem en degunstije
den Pelopnnnesus,omvatdemeestwesteljke ligging derhavenplaatsen.Ditwekteden n4d
der 3. groùte landtongen van het Schiereiland en de veroveringszucht der Spartanen,die ln
en strekte in de dagen der Oadheid zich uit de beide Messenische oorlogen (743-724 en
t0t aan derivierdeNeda (thans Boezi),die 645- 628) het land na dapperen tegenstand
het van Elis scheidde,en in hetoostent0taan deden bukken voor hunne magt.De Megsehet Taygetusgebergte,de grensnaardezjde niërsvertrokken nu grootendeels naar Arcadië
van Laconië.Naar den kant van Arcadië liep en Italië;de achterbljvendenwerdenHeloten

de grens langs de waterscheiding tusschenhet der Spartanen en moesten den akkerderoverTiviergebied van de Pamisus en dat van de weldigers bebouwen. W at Onverdeeld bleef,
Alyhaeus. In het tegenwoordig koningrjk werd als weide gebruikt;de kusten verloren
Grlekenland vormtditlandschap denomarchie hare bevûlking en hetprachtige gewe8tverMessenië. Intusschen behoort hiertoe aan anderde allengs in eene woestenj.In 464
de noûrdzjde 00k n0g het land t0taan de maakten de Messeniërsgebruik vaneeneaardRoephia (Alphaeus),terwjlhetzuidoosteljk beving, om zieh met de Heloten tegen de
gedeelte van het oude Messenië,aan de oost- Spartanen te verzetten, doch na eene tien.

zjde derGolfvan Messenië (die van Koron),
gevoegd isbj denomarchieLaconië.Degeheele nomarchie heeftop 57,7 E) reogr.mjl
ruim 130000 inwoners(1870).Zj lshûûfdzakeljk het da1der waterrjke Pamisus (Pirnatzka), eene fraaje,bebguwde vlakte,verdeeld in eenenoordeljkeen ztlideljkehelft.
De eerste is die van Stenyclarosendetweede
die van Macaria.Men heeftin Messenië vele
bergen, en de hoogste toppen verheFen er
zich t0t 1220 Ned.el.Zachtheid van klimaat,

Jarige wûrsteling (464-455) moesten zj het
onderspit delven. Nu begaven zj zich met
vergunninqderAthenersnaarNaupactus,van.waar ztjln 425 de onderneming van Dem&
stltenestegen Pylusondersteunden,en na den
valvan Athenevertrokken zjnaarHesperides

in Cyrenaïca. Nu bleef Messenië eene Spartaansche provincie t0t aan den valvanSparta.

Epaminondas riep in 1
370 na den slag bj
Leuctra de M esseniërs terug?stichtte in 369
de hoofdstad Messenebj den bergIthomeen

eenemildebesproejingeneendankbarebodem schonk er aan het volk eene democratische
verheFen Messeniët0teen bevoorregtgewestj staatsregeling.De bevolking des lands bleef
waarvan oudsveelwjnengraan wordtver- intusschen gering. Later schaarden zich de

bouwd. In de noordeljke bergstreek vi
ndt Messeniërs aaq de zjde van PMli
ppus van
men er praehtige w eiden, en in de vrucht- Macedoniëen i
n
1
46
b
o
o
q
z
i
c
h
h
e
t
l
a
ndonder
bare vlakten van het zuiden een w eligen deheersrhappj derRomelnen.
plantengroei. Tot M essenië behooren onderM esslas,zieJezus.
scheidene eilanden aan de zuid-en westkust
M esslna, eene Italiaznsche provinde op
des lands, bjv.Sphakteria (thansSphagia). het eiland Sidlië, grenst in het zuiden aan
Van de ylaatsen aldaar, welke uit'een ge- de provincie Catania, in het oosten aan de
schidkundlg oogpunt merkwaardig zjn,noe- lonische en in hetnoorden aan de Tyrrheenmen wj:de bergvesting Ithome,vermaard sche Zee en in het westen aan de provincie
in den eersten Messenischen Oorlog,- het Palermo,en telt op ruim 83 D geogr.mjl
oude Pylos,de zetelvan Nestor, - Pharae ruim 420000 inwoners(1871).Deze provincie
(thansKalamata),- Methone,- en dedoor torscht over hare geheele uitgestrektheid het
Epaminondas gestichte hoofdstad M essenië, Pel
ritaanschegebergte,eenevoortzettinqder
waarvan men n0g grootsclle botlwvallen aan- Calo
abrische Apennjnen.Deriviertles,dleer
treft.In hethedendaagscheMessenië zjn de meestalnoordwaartsstroomen,zjnvanweinig

be
langrjkstestedenaan zeegelegen;dehoofd- belang en hebben in den zomer zeer weinig
sta: ls Kalamata.- De ocdste bewonersvan

w ater.H etklimaat is ergezond en debodem
Afessenië Açaren Lelegers,bjwelkezichspoe- vruchtbaar,doch slechtsgedeelteljkbebouwd.
dig Achaeërs voegden. Later behoorde het Debevolkinghoudterzichvûornameljkbezig
wegteljk gedeeltedeslandst0tdeheerschappj md den landbouw ,met hetverzamelen van
der Aeolische Neleïden en het oosteljk ge- olie en wjn,metdeschapenteelt,de visch-

deelte totdievan Laconië.Bj deverhuizing vangst en de scheepvaart.De fabrieknjverder Doriërs,welke Stenyclarosverlieten,het
land veroverden en hieraan den naam gaven
van MesBene of Middenland, werd Messene
een zelfstandige Staat onder het gezag van
den Heraclide Crespkontes.De derwaarts getrokkenen vereenigden zich echterw eldramet

heid is er van weinig belang.Men heefter
e0n Spoorweg van Messina naar Syracuse.
De ntad X:.:di4J ligt aarlden voetvan b0venvernaeld gebergte, doch in eene pradhtige
landstreek aan de naar haar genoetade Straat

(Faro diAlessina).Zj isavaphitheatersge#ijs
dealoude bewonersjwelkezjniett0tvolko- gebou#;d aan den voçtvan bovenvernaeld gemene nnderwerping hadden kunnen brengen. bergte en bekleedt in rang de tweede plaats

MESSINX.

op heteiland,hoewelzj uithetoogpuntvan
handel en njverheid en 00k alsvesting we1
op deeerstemag worden gesteld.Zj iseene
der belangrjkstekoopsteden van Italië.Hare
haven kan 1000 schepen bevatten en is eene
der veiligste die men kent;zj wordtdoor
eene landtong gevormd en door eene citadél

e
n eenige forten verdediyd, terwjl op het
uiteinde dier sikkelvormlge landtûng twee
vuurtorens zich verhelen.ln harenabjheid

ontstaat de dwarrelstroom Garofalo,in de da-

gen der OudheidCharybdisgeheeten.Destad

lsna de vreeseljkeaardbevlngvan1783gr00tendeelsvernieuwd;zj heeftviervoûrstedenj
fraaje pleinen,breede!metlavablokken geplaveide straten met tonteinen,aanzienljke
kerken en sierljke paleizen.Dehuizen zjn
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Men schatte de waarde van den invoerin dat

jaar op 30 en die van den uitvoer op 46
millioen lire.

Messina droegOorspronkeljk dennaam van
?laatsnam zo0snelt0einbloei,datzjreeds
ln 648 eene kolonie k0n uitzenden (Himera).
Na den tweeden Messenischen Oorlog namen
veleMesseniërsderwaarts dewjk,weshalve
zj den naam vanM esseneofM esunaontving.
Deze stad verkreeg in 466 eene republikeinsche staatsregeling. Voorts ontwikkelde zj
zich door handelenscheepvaartmeerenmeer,
totdat ztj in 396 d90r de Carthagers werd
veroverd en verwoest. Dionysos deed hu r
uitde puinhoopenverrjzen.Na hetverdrjven
van DLonysi'
t
bs11genootzjeenekortstnndige
vrjheid,maaryielin 312reedswederin de
handen van A.qc'fApcled.Na hetoverljdenvan
dezen maakte in 282eenebendeMamertjners
Zankle en ontstond in 740 vôôr Chr.Deze

meestal van ééne verdieping, van balcons
voorzien en stevig gebollw d,en de vensters
der bovenhuizen hebben in den regel eene
hoogte van 4 Ned.el. Tot de voornaamste zieh van haar meester en noemden haar M astraten behooren erde Corso-cavour,de Via- eldgïiltz.De rooftogten der nietlwe bewoners
Garibaldi en de Via-vittorio Emanuêle; in gaven in 264 aanleiding t0t het uitbarsten
deze laatste heeft men een àrachtig uitzirt van den eersten Punisehen Oorl0g.Hierdoor
over de zee-engte naar Calabrlë.Van de plel- vielde stad in handen derRomeinen en bleef
nen vermelden wj de Piazza delDuomomet in hetbezit van deze.- Na den valvan het
eene marmeren fontein en de Piazza dell' W est-Romeinsche rjk deeldezj in de lotgeAnntlnciata met een fraai gedenkteeken van vallen van Sicilië.In 831 werd zj doorde
d0n Juan d'Hff,
sfwïc. De merkwaardigste van Sarac,
enen veroverd,doch in 1038 en voorde
meer dan 80 kerken iserdehoofdkerk;zj tweede maal in 1071 door de Noormannen
isafkomstig uithetNormandisch-saraceensche ingenomen. I'rederik 11 hield er in 1233 een

tjdyerk, verheft zich op het Domplein en Siciliaanschen Rgksdag, waar wetten voor
bezlt antieke zuilen van Egyptisch graniet,
een fraai hoofdaltaar met Fl
orentjnsch m0zaïek en velebelangrjke gedenkteekens.Andere vermeldenswaardige kerken zjn die van
San Francesco, San Gregorio 0nZ.,m eestal

het geheele eiland werden uitgevaardigd.In
1282 ontstond er de Sidliaansc,
he Vesper,en
in 1674 brak er een gpstand uit tegen het
Spaansch gezag. Men riep er de Franschen
te h'alp,doch deze w erden in 1676 overwon-

vûormaligekloûsterkerkenmetschilderjenvan nen doordeSpanjaardenendeNederlandersin

Alibrandi (SalvidiAntonio) Rodrkquez enz. een grootenzeeslag,waarin deadmiraaldeAv:yAndere bolangrjke gebouwen zjn:hetK0- ter sneuvelde.Evenwelmoesten reedsin1618
ninkljk paleis(thanshethôtelvan den prae- de Franschen de stad verlaten,waarna zp,
fed),hetaartsbisschoppeljk paleis,hetstad- nadat 7000 inwonersuitvreesvoor de wraak
huis, de beurs, het lazareth, hethospitaal, dervpandenuitgewekenwaren,onderdeSpaanhet gebouw der bank van leening,hetkoren- sche heerschappj terugkeerde.In 1713 werd
magazjn, de citadél en de groote nieuwe ziJdoor den hertog ran Saroye bezet,in 1718
schouwburg.Messina is de zetelvan den pre- wederdoor de Spanlaarden veroverd,in 1719

fect en van andere provinciale am btenaren, door de Keizerlpke troepen en in 1735 nog-

van een aartsbisschop,van een hofvanappél, maals door de Spanjaarden ingenomen.Eene
van eene univel'sitelt met 4 faculteiten,van
een collège van Schoone Kunsten enz.Voorts
heeft m en er een seminarium voorpriesters,
een lycéum , een gymnasium ,een collegiumAlghier
'i, eene ambachtsschool, eene teehnische school, eene acadélie voor Kunsten en

vreeseljke pest'teisterde de stadin 1743,-

vooralessencenvanlimoenen,citroenen,oranjeappels,anjs,rosmarljn,lavendelenz.00kde
visscherj isereenebelangrjke bron vanbeBtaan,terwjleenlevendigscheepvaartverkeer

den 12den April 1848 Messina t0t eenevrj-

eene aardbeving herschiep haar in 1783 voor
de helft in een puinhoop, en in 1823 werd

ztj door eene overstrooming verwoest.Gedu-

rende de bewegingen in den aanvang van
September 1847 ontstond er een straatgevecht
W etenschappen en talrjke inrigtingen van tusschen het volk en de soldaten,en ervolgw eldadigheid. Het aantal inwonexs bedraagt den nieuwe en bloedige worstelingen in1848j
bjna 75000 (1876),- Op hetgeheelestads- toen de stad m eermalen uithetkasteelTerragrondgebied, waar nog 44 gehuchten ver- nuova gebombardeerd werd.In October werd
ssina door Napolitaanschetroepen bezeten
strooid zjn,naqenneq 118000.Men vervaar- Me
digt er mûussellnetllnnen en ztlden stoflbn, den 28sten Maaxt 1849 in Btaat van beleg
kleederen, leder,vporwerpen van koraalyen verklaard. Het Siciliaansc.
h Parlement had

haven verheven.De Koning echtervernietigde
datbesluit,doch herstelde hetin Maart1852.

Bj den opstand van 1860 waB Messina de

er de welvaartongemeen bevordert.In 1875 laatste stad, waar de Napolitanen zich verbjv.zgn er4376schepen binnengeloopen,en dedigden;de citadélwerd eerstden lodenFennder deze bevônden zich 1283 stoombooten. bruarj 1861overgegeven.
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Messing ofgeelkoperis eenelegôringvan
koper en zlnk,die wegensharevoortrefeljke
eigenschappen algemeen gebruikt wordt.Zj
is in kouden toestand smeed- en rekbaar,
oxydeert minder sterk , is harder,smelt ge-

omsmeltingmetzinkinmessing(tafelmessing).

Tegenwoordig volbrengt men dit door eene
enkele bewerking, doch veel algemeenerbereidtm en messing regtetreeks uitkoper en
zink. Men legt de metalen met lagen op elmakkeljkeren isdunvloeibaarderdan koper, kaâr,bedektdezemeteene dikke laag koolstof
zonder,even a1s ditlaatste,blazigteworden. en vol
brengtdesmelting in 21/:-4 uur.Men
Een vermeerderd kopergehalte doet de kleur giet daarna het messing tusschen 2 groote,
Dieer 0p di
m
e
t
l
eem
en koem est bestreken granietplaten
e van goud geljken en verhoogt
de smeedbaarheid, de zachtheitlen de ijn- t0t bladen ter dikte van 7- 19 Ned. streep

korreligheid,'
terwjlbjeen vermeerderdzink- en versnjdt deze voor de draadfabricatiein

gehalte de hardheid1broosheid en smeltbaar- strooken en voor de blikfabrikatie en ketelheid van het messing toenemen, doc'h tevens makerj in vierkante stukken.T0thetgieten
zjne kleur lichter wordt.Hetsoûrteljk ge- van messing - hetgeelgieten - gebruiktmen
wigt van messing is grooter dan de gemid- 0ok zandvorm en en voor gegoten voorwerpen
delde digtheid van het zamenstellend koper leemhoudend vormzand,en men moetdaarbj
en zink en vermeerdertmethetkopergehalte; in het o0g houden,datvan het,messingbj

hetbedraagtvoormessing met183/
'
4deO/ozink hetgieten l/6sste-l/gaste verdwjnt.Men lette
7,82 t0t 8,73 en is bj gegoten messing het
aanzienljkst.Demeestekoper-enzinklegéringenzjn alleen rekbaarbj eengewûnenwarmtegraadjen o0kdaarbjbreektgegûtenmessing

tevens vooralop een geljkmatig gieten van

plettengemakkeljkrekken4hetgaathierbjuit
den kristalljnen in een ijnkorreligen en vezeligen toestand over en wordtveeltaajer.
Delegéringen met 1 t0t 100/0zink zjnltoud
bjzonderrekbaargmaarbjverwarmingbroos,
en met11 t0t35//0zink koudn0g goedrekbaarjdoeh de rekbaarheid vermindertbj de

van messingen spjkers heeftmen te Altona
eenefabriek,waar4arbeidersdageljks80000

achtig geel,- met7,
4 t0t13,80/0roodachtig
goudgeel, - en met 16,6 tot 250/0 zuiver
geel. Met 340/0 zink wordt messing weder
roodachtig geel, en deze kleur vertoont zich
hetsterkstbj 500/0zink.Bj510/0ofmeerzinlt
wordt hetmessing bj behandeling met zoutzuur rood en m etam moniak w it.Loodm aakt,
evenals tin en jzer,hetmessing broosen
hard en vermindertzjne rekbaarheid.De belangrjkste messingsoorten zjn roodmessing
(tombak),met80% ofnogmeerkoper,waar-

en men verwjdert deze met zwavelzuur of

pl:.
:Hs:,met50 t0t800/0zink.
Messing was reeds aan de Ouden bekend#
die galmei(cadmia)alstoevoegselbjhetk0persmelten bezigden en alzoo een geelmetaalmengsel verkregen,hetwelk zj aurichalcum
noemden.Deze methode t0t het verkrjgen
van messing volgde men zelfs n0g in de 20
eersteJaren onzereeuw ,hoewelJaeobEmer-

heetin de pekel,nameljk in verdund zwavelzuur of eene dergeljke vloeistof.Daarin

zeer ligt.Men kan hetechterdoorhamerenen

het vloeibaar metaalen op eene spoedige af-

koeling.Bj hetmaken van holle voorwerpen
bezigt men een vorm van zeer vet zand
of van goed gebrande klei. Voor het gieten

stuks leveren.
om messirgblik te maken,Niordt het m0taal in een gloei.oven gebragten vervolgens

bj gewone temperatuur geplet. Ditmessing

moet echter telkens, nadat het tusschen de
verm eerdering van het zinkgehalte.De uit- cylinders is doorgegaan,wedergebluschtworzetting van messing in eene warm te van1t0t den,en a13 hetzachtmoetwezen,gloeitmen
1000C.bedraagtvoorgegotenmessingl/sssste, het na het laatste pletten nogmaals. Moet
voor messingdraad l/sycsteen voormessingblik hetveerkrachtig wezen,dan wordthetdaarna
l/slrde.Het smeltpunt van messing ligtin het n0g eenige malen geplet. BP
** het pletten
algemeen bj sterke roodgloeihitte en daalt smeert men het blik met olie om het vastbj de vermeerderingvan hetzink.Legéringen hechten aan den cylindertevoorkomen.Geplet
met1 t0t70/0zink zjn rood ofdonkerrood- messing ismeteene zwarte oxydelaagbedekt,
met zure aluinmoederloog, waarna m en het
afspoelt en met nat zand schuurt,nogmaals

afspoelt en boven gloejende kolen droogt.
Eindeljk wordthetmessingblik meteenmes

afgeschraaptofdrooggepolpst.Blik vanl/naste
t0t l/6sste Ned. streep vormt het bekende
klatergoud.
Het m essingblilt w ordt op de dru ibank

verwerktofin vormen yeperst,waarbj het

gedurig gegloeid en geolied moet worden,
t0e 00k pinsbek enz.behoort,- hetgeelko- De alzoo gereed gem aakte en daarna nogper,met 20 t0t 500/0 zink,- en hetwit- maals gegloeide voorwerpen w erpt m en

losthet oxyde op en hetmessing wordtrood.
D00r indompelen in verdund salpeterzuur

erlangt het zjne gele kleur.Bj gesoldeerde
voorwerpen moet men, terverwjdering van

het borax, verdund zwavelzuur gebruiken.
Uit de pekel komen de voorwerpen in een
son reeds in 1781 had aangewezen,datmen bad, zamengesteld uit 3 deelen zwavelzuur,
hetregtstreeksbekomenk0nuitkoper en zink. 1 deel salpeterzutlr en eenig keukenzout,
Men gebruikte naar de oude methode gerooste waarwj men ook we1watroetvoegt,- en
galmei of ovenbreuk,alzoo zinkoxyde-bevat- daarna n0g in een ander bad,bestaande uit
tende grondstolbn,die gesmolten werdenmet 2- 3 deelen salpeterzuur,1 deelzwavelzuur,
houtskoolstofen zwartkoper.W eldra bereidde eneen wei
nig salqeterzuurzink.Daarindommen door eene eerste smelting eene legé- peltmen hetmesslng slechtskorten tjd,totr
ing met ylechts 200/0zink onderden naam dat daarop een melkachtig schuim is gevaq narco'' en men veranderde ditdoor eene vormd;hierin wordt het messing mat,grjs-
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achtig geelen zelfszwartachtig.om eindeljk vloeibare, gemengde of enkelvoudige mestde grjsachtig-gele laag te verwjderen zon- stoFen,stalmest en kunstmest enz.
Het spreekwogrd:p'Eene goede bew erking
der het matte der Oppervlakte te benadeelen,
haalt men de voorwerpen door een bad van is eene halve bemesting''was reeds aan de
zeer sterk salpeterzuur.M oeten de voorw er- oudste landbouwers bekend.H0e meer arbeid
pen blank bljven,dan komen zjnietin dit aan hetlosmaken en bewerkenvan den grond
laatste bad. Na eIk bad worden de voorwer- wordt besteed,des te meer begunsti
qtmen
pen goed afgespoeld,na het laatste in zuiver den aanvoer van voedingsstoFen uIt den
water of in eene warme potasch-oplossing, dampkdng en de verweering van den bodem.
in zaagmeel gedroogd en metwateren ossen. O0k door drainage bevordert men de ver-

gal of wjnsteen op de draaibank ofuitde
hand gepoljst.D00rmessingte poljstenmet
zwavel en krjt, wordt het donkerder en
goudkleuriger. Men verwarmt het eindeljk
op een oven en bestrtkt het met vernis,

weering, en door besproejing geeft men
niet alleen belangrjke meststofen aan den

grond, maar men brengt daardoor 00k den
voorraad van voedingsmiddelen, in den b0dem bevat, spoediger in omloop. O0k den
0Dl het tegen den invloed derluchtte bevei- landbouw kan men als een mestbesparend
hulpm iddel aanm erken, daar niet elke plant
ligen.

Belangrjke messingfabrieken heeftmen te eene geljke hoeveelheid van dezelfde voeStolberg bj Aken, te Iserlohn,Altona en dingsmiddelen noodig heeft.H00minderv00rLiidensc,
heid, te Berljn, Augsburg, Cassel deel het landbouwbedrjf oplevert, des te
enz. in Duitschland, - te Birmingham in meer zal men de tlitgaven voor kunstmatige
Engeland,
te Namen, Arlon en Luik in meststoFenbeperlten en zich hoofdzakeljk bj
België, en te Romilly in Frankjk.O0k hetbewerken bepalen,waarbj 001thetbraakuit Zweden en Denemarken komen goede liggen wel degeljk in aanmerking komt.De
soorten van messing.
waardedermeststoFen isafhankeljkvanhare
M est noemt men zoodanige zelfstandig- bereidingswjs en vooral van hare werking.
heden, waardoor men voedsel kan bezorgen Het doelmatigtst zjn die zelfstandigheden,
aan de planten en alzoo haren groeibevorde- welke uit onderscheideneenkelvoudige stoFen
ren.Eene meststofmoet dus juist die be- bestaan en snel in plantenvoedselveranderd
shnddeelen bevatten, welke de voeding der kullnen w orden. Krachtig werkt gewoonljk
planten vereischt en tevens in zoodanigen het w ater van rivieren en beken, en dit is
toestand,datzj gemakkeljk doordeplanten in den regel vool*weinig geld te bokomen.
kunnen worden opgenomen.H iertoe m oeten D aarop volgt in rang de tuin- ofteelaarde
zj zich in een vloeibaren of gasvormigen (humus).Andere aardsoorten hebben slechts
staat bevinden. Zonder hulp van menschen eenebetrekkeljkewaardet0tverbeteringvan
ontvangen de planten voedsel van de natuur den grond,bjv.klei voor zandgronden en
in den vorm vanregen-en welwater,van k001- omgekeerd.In hetal
yemeen verdeeltmen de
zuur,amm oniak en salpeterzuur in de lucht, meststofen in organlsche, delfstoFeljke en
hetwater en de aarde,van verrottende over- gemengde (compost).
bljfselen van plantenen dieren,van verweer- Organisehelzledfdft?-#kz
lzjnzoodanige,welke
de delfstoFen, die in stof en Nvater Nvorden regtst
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jk van bewerktt
liyde
aangebr
agt of reeds in den grond aanwezig ligchamen afkomstig zjn en heteigenaardlge
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op het veld bljven, daarvan n0g niet geheel en alverloren hebZI
JD.
wordt de bodem allengs rjker in voedings- ben.Zj bevatten de stofen, door de planten
stofen voor de qewassan, - alt
hans wan- aan den dampkring ontleend,en de vereischte
neer de grond nlet door w ater wordt uitge- del
fstoffeljke bestanddeelen,zo0nietalle,dan
loogd. Doch waar men den oogst van den
akker haalt,ism en gehouden Om de bestanddeelen, daardoor aan den grond ontnomen,
door kunstmatigebemesting terug te gevenen
vooral de opneming der dogr de natuur aangebodene voedingsmiddelen te bevorderen.
Ilet bemesten is derhalve eene bewerking,
waardoor men den toevoer van voedingsm iddelen t0t de planten vermeerdert. Eene bemesting is volkomen,wanneer men daardoor
alle door de plantgeëisehte voedingsmiddelen

toch meerendeels,en veranderen zeer snelin
plantenvoedsel.Daartoe behooren in deeerste

in voldoende hoeveelheid aanbiedt, zj is
onvolkomen wanneer nietalle voedingsmiddelen of de aanwezige niet in behoprljke
m ate w orden verschaft. Men geeftden naam
çfdfo./-aan dezoodanige,waarin
van xgeneralevet
alle voedingsmiddelen voor planten zjn bevat,- en speciale -:.
sf.
:fp/ aan dezulke,

brem enz. zjn een geschikt toevoegsel t0t

die slechts enkele voedingsmiddelen bezit,
zoodat zj slechts op bepaalde planten een
gunstigen invloed kan hebben. M en ondergeheidt organische en minerale, vaste en

plaats plantaardige stoFen, nameljk planten
en overbljfselen vanplanten,waaronderafval
van fabrieken.Zj bevatten bewerktuigde stoffen in den voor plantenvoedselmeestdoelma-

tigen vorm ,daar zj veelalzeer gemakkeljk
tot ontbinding overgaan. Aan de zeekust is
dikwjls het wier de eenigemeststof,welke

men in genoegzamehoeqeelheid bekomenkan.
O0k moeras-en waterplanten,onkruid,heide,
m esthoopen. M en kan ze aanstonds Onder
den grond brongen,maar O0k metontbinding

bevorderendezelfstandigheden(kalk,ier,modder)in hoopenzetten.Tuiniersplaatsenzulke
gewassen dikwjls in lagen en houden ze
vochtig, om ze t0t geschikte pot-aarde te
doenverrotten.Riet,maïsstengels,stroo,aard-

appelen enz.worden 0? dergeljke wjze behandeld oft0tstrooiselln de stallen gebruikt.
W aarheidegronden deoverhandhebben,maait
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men plaggenjwelkedesgeljksonder hetvee welt0t pûeder gebragten onderdennaam van
gestrooid en metde uitwerpselen der koejen 5poudrette''o'zer hetland gestrooid.Krachtig
vermengd worden. Men maakt 0ok wel gcbruik van groene bemesting,- datwilzep
gen, men zaait planten,die weinig van den
bodem eischen, zooals lupinen en brem ,laat
ze opwassen en ploegt ze vervolgens onder

den grond, waaraan zj dan door hare Ontbinding eene aanmerkeljke,vruchtbaarheid
bjzetten.
Dierljke meststoâbn zjn zulke,welkebepu ldeljk van dieren afkomstig zjn.Ljken
van dieren,t0tontbinding overgaande,vormen

Werken ter bemesting Van den bodem de uitW erpselen van Vogels, vooral van Yeevogels. Die uitwerpselen in dikke lagen op

sommige eilanden aan de kust van Peru op-

gehoopt,worden onder den naam van gguano''
naar Europa gevoerd.De guano bevat geenszinsallebestanddeelenderplanten,mM rwerkt
vooralontledendopdevoedendestofen,welke

in den bodem aanwezigzjn.Hierqitisteverklaren, dat eene uitsluitende guanobemesting

0?den duurslee'
htvoldoet,daarzjdengrond

eeneuitstekendemeststof.Zjbevattendezelfde ultputten behoevedereerstvolgendeoogsten.-

bestanddeelen, welke men 00k in de planten De stalmest bevat uitwerpselen van dieren,
M ntreft. Tot zulke meststofen behoort de vermengd met strooisel.T0t dit laatste kieze
vischguano,ontstaande uitden afvalder zee- men bj voorkeurstroo,omdathetveelvocht
visscherj,en deqarnaalguano,zamengesteld t0tzich neemt.Demest van paarden en ezels

uit kleine schaaldleren,welke op gloejende bevat veelstroo,isdroog en ontwikkeltbj

platen t0tpoeder worden gemaakt.Vooralde de ontleding grootewarmte,zoodatdezemest
b
eenderen vormen weqens de daarin aanwe- inzonderheid voor brûeibakken is aan te bezige phosphaten eeneultstekendemeststof,die velen.Varkensmestisgewoonljk meerwaterender den naam van beenderenmeel over den achtig en koud en ontbindt zich zeer langakker w ordt gestrooid. Hiertoe worden de Zaam. Schapenmest bevat veel stikstof en
beenderen gemalen of verbrand of n0k met minerale bestanddeelen en is vooralle gewaszwavel- ofzoutzuur in superphosphaatomge- sen geschikt. De meeste waarde kent men
zet.In laatstgenoemden vorm lossen zj het evenwelt0e aan koemest,alvindtmendaarin

gemakkeljkst op.O0k fossiele beenderen en betrekkeljk nietzooveelstikstof.Dewaarde

cqprolieten (uitwerpselen van voorrereldljke van de meststof is intusschen 00k voor een
dleren) worden als meststofgebezlgd.Deze grootdeelafhankeljk van harebehandeling;
lu tsten vindt men vooralin de kalkvormin- zj werkt in verschen toestand op verre na
gen in Engeland.Inzonderheid voûrvelebloe- nietz00krachtig,alswanneerzj halfofge-

men is beenderenmeel eene geschikte meststof, bjv.voor rozen en fuchsia's;een theelepelvolvooreen bloempotisreedsvoldoende.
Van ouds gebruikt men intusschen ter bemesting de uitwerpselen van menschen en
dieren,welke,vermengd met stroo enz.,den

heel t0t verrotting is overgegaan. Daarom
maakt men van stalmest groote mesthoopen,
die aan de werking van dampkringslucht,

regen en zonneschjn blootgesteldzjn,terwjl

sommigen meenen, dat een overdekte mestvaaltde voorkeur verdient.Van grootbelang
stalmestvormen. Zj bevatten de onverteerde is het,steeds te zorgen,datdevloeibaremest
overbljfselen van het voeder,vermengd met uit de vaaltin een waterdigten putloopt,om

afscheidingen uit het dierljk ligchaam. Die daarvan ter besproejing van het land gebruik
vaste en vloeibare uitwerpselen,van de planten afkom stig,bevatten alles,w a.tde planten
voor hare voeding behoeven.De urine bevat
veel stikstof in de gedaante van pisstof,pis-

te m aken. De mestm aakt den grond l0s en
w arm , verbindt het losse zand en tempert
den al te grooten invloed der zonnestralen.

zout. In verschen toestand is de urine niet
bruikbaar voor de bemesting. Daarom vermengt men ze met eene viervoudige hoeveelheid water. N0g beter is het,haareerst te
laten verrotten of haar met vaste uitwerpselen te vermengen.00k is hetvan belang,er

de uitersten van de weersgesteldheid minder
nadeelig en voorzietin datgene,wataan den
grond ontbreekt.Metregtalzoo steltdeland-

Voortsbewaarthj vochtigheid,bevordertde
en hippuurzuur,diebjhetverrottenderurine, uitwaseming en ontwikkelt koolzuur en amw eldra overgaan in koolzuur amm oniak.Dit m oniak, die ontledend werken op dedelfstoflaatste moet, om alle verlies te voorkomen, feljke bestanddeelen van den bodem. Z0o
Febonden worden door gips,zwavelzuur of leverthj naargelang zjnertoenemendeverlets dergeljks. De urine bezit daarenboven rotting aan de planten hare voedende stoâbn
eenezekerehoeveelheid delfatofeljkebestand- en begunstigt de opneming der voedingsmiddeelen,zooals phosphorzuur,kalien keuken- delen uitden dampkring:Eindeljk maakthj
bot
lwer hoogen prjs op goedemeststofenis
steeds bereid o1n daaraan groote som men te

besteden.Van groot nutis hem daarbj de
bestanddeelen aan t0ete voegen,diezj niet landbouwscheikunde,die hem in kennis stelt
of in te gering bedrag bezit; dit geschiedt met de bestanddeelen van den te bewerken

dqorzetevermengenmetbeenderenmeel,kalk, bodem , - met die der verschillende mestgipsjoliekoeken,kalizouten enz.De uitw erp- stoâbn, - en met die welke de gewassen

selen van menschen bevatten desgeljks alde vereischen, welke hj verbouwen wil.Daarvoedingsstolen der planten en vorm en eene door is hg in staat gesteld, om btjgewone
kostbare meststof,die in de groote steden van meststofen hetontbrekendeaantevullen,bjv.
:ns Vaderland verzameld en met straatvuil door erkali,phosphorzgur,m agnesia enz.M n

vermengd eene bron van aanmerkeljkevoor- t0etevoegen.Jaarljksleverteenstukrundvee
deelen oplevert. Zoodanige mest wordt 00k

10- 14,een paard 3,een varken 1- 2eneen
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schaap 1/2-1 voermestvan 1000 Ned.pond. nalaar over de weilanden worden gestrooid,
Bj hetgebruiken daarvandientmen vooreen terwjlzj hetbesttepaskomen ingemengde
geljkmatig uitstroojen tezorgen.Men brengt mesthoopen.Men maaktevenwelmeergebruik

den mest onder den grond of laat dien er van zwavelzuurkalium envooralvankoolzuur
boven liggen naar gelang van den aard van en salpeterzuur zout,alsmede van zwavelzuur
den bodem.Bj eenesterkebemesting brengt kaliummagnesiuln.Allekalizouten moetenmet

men 40jbj eene middelmatige 30enbjeene omzigtigheid worden gebruikt;zj zjn overzwakke slechts 20 voer mest op een Ned. tollig in gronden, waar de kalireeds in v0lbunder.
doend gehalteaanwezig is.en bljvenwerkeDe delfstofell
jke vof.
sfp#'
ezz bevatten niet l00s, waar andere delfstoFen en humus ontalle bestanddeelen - nieteens alle delfstofe- breken. Eene van ouds bekende meststof is
ljkebestanddeelen derplanten.In den regel wjdersde kalk.Deze moetdaartoet0teen
hebben zj slechts een eigenaardigen invloed uiterst fljn poeder gebragt en geljkmatig
op den bodem ,zoodatzj bj gemisvan voch- overhet land uitgestrooid worden.Hj levert
tigheid en teelaarde weinig of geene dienst aan de plant slechts kalk, maar is onmisdoen. Doorgaans bezigt men ze in een zorg- baar in een goeden grond.Door zjn bjvuldig bewerkten grond alstoevoegselt0tstal- tend vermogen vernielthj onkruid en ongemest, om bepaalde oogmerken te bereiken. dierte, ontleedt de teelaarde, werkt hygroDaar 00k de vruchtbaarste gronden door ver- scopisch, ammoniak- en salpetervormend en
ledend Op de silicaten door het vormen
wering van gesteenten ontstaan,kan men vont
sommlge van deze laatsten in mestherschep- an kiezelzuurcalcium ,dathetopslorpend ver-

pen,bjv.phosphatenenveldspaatsoorten.Deze mogen vandenbodem verhoogt.Opdergeljke
laatsten werpt men in ier,waarin zj zich wjzewerkenversehillendemergelsoorten.Giys
langzamerhand ontbinden.EenevoortreFeljke dient sedert 1760 a1s meststofyinzonderheld
meststof, reeds a1s zoodanig aan de oude voorklaverlanden.Zjbestaatuitzwavelzuur
Egyptenaren bekend,is deaseh,bepaaldeljk calcium en wordtin den vorm van poeder uitdie van verbrande planten.Minderdeugdzaam gestrooid.Zj bindtden ammoniak doordezen
isturf-en bruinkolenasch,terwjlsteenkolen- te veranderen ill zwavelzuur ammonium en

asch voordebem estingnagenoeggeenewaarde koolzuur calcium en w erkt voordeelig op de
heeft. Goede houtasch is echter te duur om verspreiding van phosphaten in den grond.
ter bemesting te gebruiken. Het is bekend, Gipskan gedeelteljk vervangen worden door
dat op vele veengronden in hetvoorlaarde zwavelzuurj - het moet echter met water

ylantaardige bovenkorst wordtverbrand,om aanmerkeljk verdund worden. Magnesiahouln den met asch bemesten bodem boekw eitte dende zouten komen zelden voor en zjn in
zujen. Het roet werkt a1s meststofhoogst de meeste gronden ûvertollig.In hetalgemeen
ztjd t0tdeovertuiging
gunstig doorzjnedonkere kleuren doorzjn ismen in den laatstel
aanzienljk stikstofgehalte,en 700raldoorhet gekomen, dat delfstofeljke meststofen niet
weren van allerlei ongedierte. Het salpeter
was reeds in de middeneeuwen als eene uitstekende meststof bekend, en vool'al sedert
1835 gebruikt men natron- of ehilisalpeter,
hetwelk , behalve eenig keukenzouten zwavelzuurnatrium ,welsleohtssalpeterzuurennatron aan de planten verschaft,maareenm erkwaardigen invloedheeftopdengrond.Hetwerkt
zeer snel door zich m et de kalien de kalkzouten van den bodem t0t salpeterzure kali
en salpeterzuurealcium teverbinden,diedoor

afzonderljk gebruikt,maar metstalmest of
compostvermengd moeten worden.

In vele gevallen is demengbult(compost)

eenezeerdoelmatigemeststof.Daartoegebruikt
men allerlei soort van afval met stalmest,
ier,aarde enz.Men brengtdie bestanddeelen
in lagenydie m et bepaalden omvang t0teene
zekere hoogte worden opgestapeld , en zorgt,

datalle voehtigheid ergoedkanwegvloejen,
terwjlmen dien mesthoop dageljksmetier
besproeit.M en verwerkt zulk een mesthoop

deplanten wordenopgenomen.- Opdergelgke meermalen, totdat alle plantM rdige bestandwjze werken ook de ammoniakzouten.Het deelen behoorljk verrot zjn en het geheel
am moniak wordt door de losse aarde opgeno- eene homogene m assa vormt,waarin de planmen en t0tsalpeterzuur geoxydeerd.Hetvoor- tenvoedende stoFen in de meest mogeljke
treleljkst werktechterphosphorzuurammo- hoeveelheid aanwezig zjn.Zulk eenmengbult
niak , hetwelk daarenboven phosphorzuur 1e- kan ten allen tjde voor allerlei soort van

vert.Voorts werktzwavelzuurammoniak dootw vruchten gebezi
rdworden,wantverschillende
zdn zwavelzuur en ammoniak.Keukenzout, stoFen uitdedrlerjkendernatuurzjndaarin
uitchloor en natrium zamengesteld,is00k wel aanwezig.
a1sm eststofgebezigd,maarkanalleengunstig
Van groot belang is ln onzen tjddemestwerken door zjn invloed op de phosphaten. handel. Daarvoor werken talrjke fabrieken,
Daarentegen zjnindenlaatstentjddecalcium- terwjl hetmestvervoer duizende vaartuigen
zouten uit Staszfurtzeer in zwang gekomen; vereischt.Die handelis vooralveelom vattend
zj leveren aan de gewassen de vereischte iyl Engeland. O0k in 0ns land,inzonderheid
kali.Aanvankeljk kendemenalleendechloor- in de stad Groningen)waarde kostbarepstrakaliumpraeparaten,waaraan wegens den ge- tendrek''bj Yrachtenverzameld en inzonderringeren prjs velen de voorkeurgeven.Hun heid op de zandgronden der Veenkoloniën
ehloorgehalte maakthen evenwelminderaan- gebruikt wordt, heeft die handel eene aan-

bevelenswaardig,althansinhetvoorjaar.Daar- merkeljke uitbreiding verkregen.Van elders
entegen kunnen zj met goed gevolg in het aangevoerde ofkunstmatig bereide meststolen
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wnrden wegens de drukke navraag dikwjls llandel. Voorts vermelden wj: M. dzecîoq
çc
vervalscht.
Clto%'s@) een hooge ranke boom met ljnMen heeft machines in den handel gebragt lancetvormige, kortgesteelde bladeren,schier
t0t het geltjkmatig uitstroojen van poeder- zittende, w itte, welriekende bloemen en 3vormige meststoFen.Zulk een werktuig komt t0t 4-zadige vruchten, welke z0o grootzjn
in het algemeen metde zaaimachine overeen. a1s kleine appels.De sjecerjacht
igewortels

Het kost omstreeks 300 gulden en iszoodanig bezigt m0n als zweetdrgvend milldel,uitde
ingerigt,datéén arbeider met 1 of2paarden zaden perst men olie en het hout komt des.
in één dag 4 t0t 6 Ned. bunder land van geljksalsjzerhouti!lden handel.
meststof kan voorzien.O0k heeftmen er2die
M eszaros (Lazarus),ministervan O0rlY

met demeststofo0k hetzaad in evenwjdige in Hongarje,werd qeboren den zosten Ferjen over den akkeruitstroojenen den naam bruarj 1796 teBala ln hetBacsercomitaat,
dragen van wninersal #rïlls.
M esttor. onderscheidene soorten van kevers bevinden zich als larve en 0ok we1a1s
volkomen insectin uitwerpselenvanmenschen

en dieren. Grootendeels behooren zj t0tde

studeerde te Pesth in de regten,trad in 1813

inOostenrjkschekrjgsdienst,woondealsluitenant derHongaarschevrjwilligersde veldtogten bj van 1814en 1815,klom allengsop
t0tden rang van kolonel,werd wegenszjne
wetenschappeljkewerken overden landbouw
lid Van de Académie te Pesth en gafin den
Italiaanschen 00r10g Van 1848 bljken yan

familiën der Bladsprietigen, Staphylinen en
Histers, doch alleen eerstgenoemden heetmen
mesttorren. Men heeft daarvan degeslachten
Geotrgt
pes, Copris, Ontltopltagus, Onitoellus, krjgskundi
ge bekwaamheid.GraafBatltyJ'zl
/
ApltodinsenPsonmodlws.Delaxvenzjnworm- belastte hem in Meimet de portefeuille van
vormig, t0t een halfrond gebogen,meteene Oorlog in het Hongaarsch kabinet.Hierechter

witteot
'geelachtige,weekehuid,eenkastanje- kwam bj hem deOostenrjkschesoldaateer-

bruinen, hoornachtigen k0p en zeshoornach- lang in botsing metden constitutionélen mitige,bruine pooten aan de eerste drie ringen nister. Bepaaldeljk verzette hj zich tegen
van hetljf.Degrootstemesttorin 0nsVader- eene afzonderljke organisatie van lketH0nland is Geotrupesdfercorceil.
:L.(ziebjgaande gaarsche leger. Toen echter in October de

fguur), die in paardenmest leeft. Hj heeft strjd tusschen Oostenrjk en Hongarje uitbarstte kooshj dezjdederomwenteling en
bragt hetHongaarscheleger weldra in goeden

W
Dem estkever.

geene horensjmaarslecbtskleine punt
lesop
den k0p, een glad borststuk en een over de

oogen uitstekenden zjrand van hethoofd.Hj

is ovaal,hooggewelfd,weinigblinkendzwart,
met 14 diepe strepen op de dekschilden,fraai

paars aan de onderzjde,met plekken van
goudglanzige haartjesaan de voorpooten. De

meest algemeene soorten van mesttorren behooren t0t het geslacht Aph,
odins,onder an-

deren een blinkend zwart torretje metvermil
joenroodedekschilden,datmen indeeerste
Warme voorjaarsdagen op straatwegen ziet

staat.Niettemin leedhjden4denJanuarj1849
bj Kaschau eenegeduchtenederlaag,waarna
hj hetbevelovergafaan Klapka en deregéring naar Debreczin volgde,alwaar hj de
legerorganisatie voortzette. Na de onafhanke-

ljkheidsverklaring van 14Aprilleverdehjzjn
ontslag in, maar bleef afgevaardigde voor
zjne geboortestadBajaenzagzieh bevorderd
1ot luitenant-veldmaarschalk. In Julj 1849
werd hj opperbevelhebber in plaats van
Görgei, doch behield wegens de onderlinge
verdeeldheid der ministersslechts korten tjd
die betrekking.Laterstreedhj aan de zjde
van Dembinskiin develdslagen bj Szöregen
Temesvâren vertrok nadegebeurtenissen bj
Villâgosmethem naarTurkje. T0taan Mei
1851 bevond hj zich metKossutltin ballingschap te Koetahia,ging voortsnaarEngeland,
waar hj benoemd werd t0t vonrzitter der
comités van bjstand voor Hongaarschevlugtelingen,en vertrok toen naarFrankrjk.Na
den coup d'état van 2 December 1851 nam
hj de wjk naarheteiland Jersey en begaf
zich in 1853 naar Amerika. In September
1851 washjmetandereomwentelingsmannen
te Pesth in beeldtenis doorbolllshanden OPZehangen.Hti
,overleed den 16denNovember1858
teEywood in Herrfordshire.

rondkruipen.
M esua L. is de naam van een plantengeslacht uit de familie der Guttiferae. Het
onderscheidt zich door een 4-bladigen,bljvenden kelk, 4 bloembladen en talrjkeaan
den voet t0teen smallen ring zaâmgegroeide
meeldraden,alsmede dooreene harde oflederM etaalgieterk noemt men eene bewerachtige, éénhokkige, tweekleppige zaaddoos. king,waardoor aan gesmolten metaaleen beHet omvatboomen,die inOost-lndiëgroejen. paalden vorm gegeven wordt,dien het na de

Van de soorten noemen wj:M.ferrea .
r., verstjving behoudt.Bj hetmakenvan Jagthaeen lage boom ofheesterop de Oost-lndisehe ge1laat m en echterhetgesm olten loodindropeilanden,met breede, lancetvormige,langge- pelsin koud watervallen,zoodatmenhierbj
steelde bladeren en witte, w elriekende,ge- geen vorm noodig heeft.Voorhetgieten zjn
steelde bloemen5 zjn hard koutkomtonder vooralzulkemetalengeschikt,dienahetsmelden naam van Ceylonneesch jzerhoutin den ten in een dun-vloeibaren toestand verkeeron
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en bj hetverstjven nietalteveelinkrimpen.
Is het gesmolten metaal dikvloeibaar, dan
dringthetnietdoort0tde fjnstedeelen van
den vorm, en bj inkrimping wordtdevorm
niet gevuld, terwjl de seherpste afgietsels
verkregen worden door metalen,die bj het
verstjven zieh uitzetten.Bj hetgieten van
roote voorw erpen, kunnen door inkrimping
llgt scheuren ontstaan.Daardevloeibaremassa

in den vorm niet plotseljk verstjft, maar
aanvankeljk een vast omkleedselmet eene

vloeibare kern vormt? heeftmen niet zelden
hier of daar inzakklngen of ongewenschte
holten. Daarenboven veroorzaakt eene onge-

ljkmatige inkrimping dilkwjlseenegedaanteveranderinr,diehetgeheelonbruikbaarmaakt.
Metalen,d1e bj hetgieten blazig en poreus
worden, zooals koper,zjn ongeschiktvoor
de gieterj.Bj hetgieten moetmenaan het
metM lden vereischten warmtegraad bezorgen
en zonder tusschentjd den vorm vullen.De
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liumzrtlbidium,calsium);2.ak dalkali-metalen
(calclum ,strontium ,baryum);3.metaon rJl
magnesiumgroep (beryllium,magnesium ,zink,
cadmium); 4.metakn rcl aarden (aluminium,
indium y gallium , cerium , lanthanium , didy-

mium ,yttrium ,erbium);5.metalen der '
jzergroep (mangaan, jzer, nikkel,kobalt)q 6.
metalot der cFzrpo-r pe (chromium , molybdaenium , wolframium , uranitlm)q 7. metalen
rtzl dedip-t
/roe (tin,titanium ,zirkonium ,thorium),8.metalen#:9*stikstekroep(antimonium ,
bismuth, vanadium , niobium , tantalium);9.
metalen der îtltltf-t
/rppz (l00d,thallium);10.metalen der kopergroep (koper,kwikzilver,zilver); 11.platina-melalen (golld, ruthenium ,
rhodium,palladium ,Osmium,iridium ,platina).
De 6de, 7de, 8ste en lode groep,naderen in

velerleiopzichten t0t de metalloi
'
den (zie aldaar).De metalen,wieroxyden doorverhit-

ting gereduceerd worden, noemt men edele,
de andere onet
lele.
vorm moet tegen hetgietenbestandennaauwAlle metalen, met uitzondering van kwik,
keurig bewerkt wezen, een gering warmte- zjn bj een gewonen warmtegraad vast en
geleidend venuogen bezitten en tevens van vormen 00k nagenoeg uitsluitend vaste ver-

zoodanigen aard zjn,dathetmetaalerzich bindingen.Zj hebben op hunneefene opyer-

niet aan vasthecht.Ditlaatste kan men ver- vlakte een sterken glans en kaatsen het llcht
krjgen doorhem te bestroojen metfl
jn ver- m et kracht terug. Hunne kleur is meestal

deeld hotltskoolpoeder,roet,krtlt,bolusenz.
Vormen,die uitverschillende deelen zjn zamengesteld,moeten zo0veelmogeljk sluiten,
zoodat er geene gietnaden Ontstaan, terwjl
m en tevens zorgen m oet, dat de daarin aanwezige lucht bj de vulling ontwjken kan.

grjsachtig wit.Goud isin een;jnverdeelden

wilbezlgen,van jzer,messing,l00d,tin,
zandsteen,serpentjn,leisteen,gips,houten
papier. Om te gieten gebruikt men voornameljkgesmolten jzer,staaljmessing,tombak,

komen kristalljnen boaw ,zjn zeerbroosen
kunnen ligtt0tpoeder gebrayt worden.Andere zjn zeersmeedbaar en ln hetalgemeen
neemt de sm eedbaarheid toe m et de w armte.
Niettemin iszink bj gewonetemperatuurzeer
breekbaar,bj 1000C.smeedbaaren bj2000C.
broos. De smeedbare metalen zjn plet- en
rekbaar; zj worden bj hethameren,pletten
en uitrekken digter, harder,veerkrachtiger,
en ten laatste zeerbroos.Doorgloejing k0men zj echterwoderin den voormaligentoestand.De rekbaarheid is nietaltjd evenredig

toestand bruingeel, koper geelachtig rood en

zilver nagenoeg wit.Allemetalen zjn kris-

talliseerbaar, - de meeste in het tesserale
stelsel. Sommige metalen kristalliséren zeer

gemakkeljk,zooalsbismuth,antimonium en

Groote vormen vult m en door middelvan ver- zink,bj andere vertoont zich dekristalljne
schillende buizen,en m eestalsteken deze een bouw eerst bj het uitbjten (etsen). Hunne
einde boven den vorm uitjom door druklting hardheid bedraagt,dievan l0od= 1stellende,
der metaalkolom den vorm tdtin de ijnste als volgt:tin 1,7,- bismuth 3,3,- cadmideelen te vullen,- 0ok wanneer het metaal um 6,9,- goud 10,7,- zink 11,7,- zilver
begint te krimpen. Vormen,die slechts éôn- 13,3, - alum inium 17,3, - koper 19,3,maalgebruikt worden,m aakt men van zand, smeedjzer 60,7,- en grjsgietjzer64.Mekleiofqips,- en zulke,diemenmeermalen talen, die zich onderscheiden door een v01-

nieuw-zilver, brons, lood, tin en zink, slechts zelden zilver, goud, koper en aluminium.Zie 00k onder Brons.

M etalen zjn enkelvoudige ligchamen
(elementen),die warmte en eledriciteitgoed
geleidenjeen eigenaardigen glans bezitten en
in staatzjn de waterstofzuren te vervangen,
zoodat er zouten ontstaan. M en verdeelde te
voren de enkelvoudige ligchamen in m etalen
en niet-metalen, en hoewel deze verdeeling

aan de pletbaarheid. Volgenseene tabel van
Girœrdin bekleeden de m etalen de volgende

angen (het eerste den hoogsten)alshaaers
te
unvo
to
pznde
eerore
nzkeni
eker
eve
rschill
en,dde
ewj
lzj- r
ni
et
ldoe
ng
houdt
met
schel
baar:100d,tin,gotld,zink,zilver,aluminium ,
kundige eigenschappen dier ligcham en,w ordt koper,platina en jzer,- alspletbaar:goud,
zj dikwjls behouden. Behalve de metalen, zilver, aluminium , koper, tin, 10ûd, zink,

die in het dageljksche leven a1szoodanig be- platina,jzer,nikkelen palladium,- en a1s
kend zjn,rekentmen t0tdeze afdeeling van rekba,
ar:platina,zilver,jzer,koper,roud,
elem enten n0g een grootgetalandere,zoodat aluminium , nikkel, palladium , zink, tln en
hetaantalnu bekende 49 bedraagt.Naarhtln l00d.De vastheid is bj demetalenvrj we1
Boorteljk gewichtwordenzj verdeeldinlichte ev% redig aan dehardheid.Smeedbaremetalen
en zware metalen;doelmatiger is eene rang- kan men wellen,- stukken kalium vereenischikking in groepen naar de scheikundige gen zich bj eene geringe drukking,en ;jn
eigenschappen.Zulk eene indeeling isde v01- verdeeld platina! koper en 100d worden door
gende:1.alkall-metden(lithium,natrium,ka- sterke drukking ln eenedigtemassaveranderd.
X.
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HetBoorteljk gewigt der ligtemetalen is enz.),- anderedoortoevoeging eeneralkalischebasis (aluminium ,antimonium enz.
).In
vochtige lucht bljven kwik,goud, zilver,

voorlithium 0,59,- kalium 0,86,- natrium
0,97, - rubidium 1,52,- calcium 1,56,magnesium 1,74,- beryllium Q,10,- strontium 2,50,- aluminium 2,56,- baryum 4,zirconium 4,155- derzwarevoorcerium 6,62,
niobium 6,27,- antimonium 6,71,- chromium 6,80,- zink 6,
86,- manganium 6,14,tin 7,30,- indium 7,36,- thoritlm 7,73,-

jzer7,84,- nikkel 8,28)- molybdaenium

8,60,- cadmium 8,60,- koper8,
80- kobalt
8,96j- bismuth 9,80?- zilver10,50j- tantalium 10,78,- ruthenlum 11,- lood11,35,palladium 11,
40,- thallium 11,
86,- rhodium 12,- kwik 13,54,- wolframium 16,54,
uranium 18,40,- goud 19,50;- iridium
21,15,- osmium 21,30,- en platina 21,40.
Stelt men het warmtegeleidend vermogen
van zilver = 100, dan bedraagt dat der
overige metalen,volgens Calverten Johnson.
goud 98,1,- koper 84,5,- kwik 67,7,aluminium 66,5, - zink 64,1,- cadmium

platinaen de overige platina-m etalen ongerept
en ontleenen aah die eigensehap den naam
van edelem etalen.Zink,lood en koper worden daarin bedekt met eene zich vast aan
de oppervlakte hechtende, beveiligende oxy-

delaag,terwjlhetjzerdaardoorallengsgeheel
weggevreten wordt'(roest).Zeerfjnverdeelde

metalen oxydéren we1eensin de opene lucht
onder vurige verschjnselen.Hetkoolzuurder
vochtige luchtbevordertde oxydatie evenzeer
a1s de dampen van andere zurenzen hetam-

moniak bj velemetalen (bjv.btlkoper)desgeljks.Salpeterzuur wordt door de meeste
metalen ontleed; het metaal vormt met een
geâeelte een salpeterzuurzoutondervrjworden van waterstot',w elke laatsteterstond aan
een ander deelvan het zuur een gedeelte der
zuurstof onttrekt. Deze salpeterzure zouten

laten bj verwarmingeenoxydeachter.Eenige
57,7, - jzer 43,6,- tin 42:2,- platina metalen, zooals antimonium en zink, geven

37,9, - 100d 28,7,- en bismuth 6,1.0m- met salpeterzuur slechts een oxyde of hydrstandigheden echter, die den moleculairen oxyde.Geconcentreerd zwavelzuur vormt met

bouw veranderen,wjzigen tevenshetgelei- eenige metalen zwavelzure zouten,terwjl
dend vermogen voorde warmte,en ditlaatste een gedeelte van hetzuur gereduceerd w ordt

0tzwavelig zuur.Bjnaalle metalenvormen
i
s waarschjnljk evenredir aan hetgeleidend t
vermogen voor de eledriclteit.
met zuurstof en waterstof basische Oxyden
Desmeltpuntenzjnalleenvoordeligtsmelt- (hydroxyden), welke door verwjdering van

bare metalen naauwkeurig genoeg bepaald, water in basische anhydriden (oxyden)verandewjlonze werktuigen t0t n0g t0e nietge- derd w orden en m et zuren meestalkristallischikt zjn om dehoogeretemmraturen aan seerbare zouten vormen.Debasische anhydritewjzen.Hetsmeltpuntvan kwik is- 40O den derligtemetalen zjn kleurloos,doch die
C.,- van kalium 62,50,- van natrium 950, der zwaremetaltm gewoonljk eigenaardig gevan indium 1760,- van tin 2350,- van kleurd.Velehydroxyden gedragen zichJegens
bismuth 2700,- van cadmium 3200,- van sterkezuren alsbases,enJegenssterkebases

ls zuren (aluminium j zink). Eenige zware
l00d 332% - van zink 4120,- van antimo- a
nium 425o,- van zilver 10000,- van goud metalen echter voxmen met zuurstofen wa-

103701- van koper 10900,- van w itgiet- terstofalleen ofhoofdzakeljk zuTen(titanium #

tjzer1400- 15000,- vangrjsgietjzer150016000,- envansmeedjzer20000.Nogmoejeljker smeltbaar zjn chromium, platina en
iridium.Bj eene voldoende warmte worden

molybdaenium , enz.
), en andere a1s lagere
oxydatietrappen o0k bases(jzer,chromium ,
antimonium ,tin enz.).Lagereoxydatietrappen
der metalen verandert m en in hoogere door

allemetalen dampvormig;maarslechtskwik, hen in de lucht te verwarm en, door eene

kalium ,natrium ,cadmlum en arsenium zjn behandeling m etsalpeterzuur,smeltenden 8a1vlugtig genoeg om gedestilleerdtekunnenwor- peter, chloor en chloorzuur, en door ze te
den.De m etalen vereenigen zich onderling t0t gloejen met alkaliën. Hoogere oxydatietraplegéringen, die het voorkomen van metalen pen worden daarentegen t0t lagere gebragt
behouden. Alle metalen verbinden zich met door zwavelig zuur, zwavelwaterstof,k001,
zuurstof- demeestein verschillende verhou- waterstof enz. De oxyden deredele m etalen
dingen.Bjgewonetemperatuuroxydeertgeen worden reeds gereduceerd door verwarming,
metaalin droogelucht,maarallebjverwar- en die der overige door kool, kooloxyde,
terstof en koolwaterstof. Uit metaalzoutming, met uitzondering van goud, platina, wa
iridlum , rhodium , palladium en zilver,daar oplossingen w orden vele m etalen door andere
dezeslechtsin beyaalde omstandigheden zich metalen neêrgeslagen;00k worden metaalvermetzuurstofverblnden.Gewoonljk beveiligt bindingen gereduceerd door een electrischen
de oxydelaag der oppervlaktehetmetaaltegen stroom. Alle metalen verbinden zich met
eene verdere oxydatie.Onderscheidenemetalen zwavel en met de haloïden. Borium ,kiezel

pntleden hetwater doorzich metzjne zul
lrstnfte vereenigen,en sommige doen ditreeds
bj een gewonen warmtegraad (kalium , natrium enz.)jterwjl andereeerstbj hoogere
temperatuur dM rtoe overgaan.Yele metalenj
die bj een gewonen warmtegraad hetwater

en koolstofverbinden zich nietyemakkeljk

metmetalen,en n0g moejeljkerlshet,deze

verbindingen, die zich vaak slechts weinig
van de metalen zelven onderscheiden,zuiver
te bekom en.De stikstofverbindingen der m e-

talen zjn zeerverschillend,- nu eensbe-

nngedeerd later,ontledentochverdun.
dezuren, stendig en metaalglanzend,somtjdsontplofzoodat er onder ontwikkeling van waterstof fend.W aterstofverbindt zieh niet regtstreeks

0Qn sout Qntstaat (p ,manganium ?zink en slechts met de metalen; zj vormt met
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weinige eene gasvormige verbinding. onder. we1tin,titanium,zirkonium , thorium,allti
seheidene metalen nemen aanmerkeljke h% - monium , vanadium y niobium , tantalium en
veelheden waterstofop,zonderhetvoorkomen goud bj de metallofdeh voegt.De bovengevan metaal te verliezen;vooral zjn platina, noemde 15 metallofden kan men brengen tot

palladium en jzervoor waterstoftoegankeljk.
Gloejend jzer kan men ook van kooloxyde
doordringen,terwjlditgas,evenalskoolzuur
en zuurstof, desgeljks door andere metalen

de volgende 4 groepen:die van ehloor(chloor,
bromium, iodium en tluorium), - die van
zuurstnf (zuurstof,zwavel,selenium ,tellurium),- dievan stikstof (stikstot'
,phosphorus
opgenomen w ordt.
en arsenicum , waarbj de metalen der 8ste
Men vindt de metalen indenatuurzelden in groep behooren),- en dievan koolstoflknnLgedegen toestand,hoofdzakeljk alleen zulke, stot'en borium).Kiezelvormteene groep met
die slechtsweinig verwantschap metzuurstof zirconium,titanium ,tin enz,
betoonen.D och 0ok deze komen slechtsge- staatalleen.

deelteljk voor in dien staat, en dan n0g
meestal met andere metalen gelégeerd (goud
metzilver,platina m et palladium ,iridium en

rhodium). Goud en vooral koper vindt men

gedegen en we1eensin groote klompen.V00r
't overige ontdekt men in de natuur de m e-

talen meestal in ertsen, nameljk verbonden
met zuurstof? zw avel, tellurium , arsenicum

en antimonium.Uit de ertsen verkrjgtmen
het metaal op zeer verstshillende wjzen,te
w eten: langs m echanischen weg, door het
wasschen van goudzand en van gotldbevattend zwavelkies - doo1'uitsmelting,zooals
bismuth uit nikkel
) - en kobalterts ot'door

en lratersto
f
Van demetalloïdenzjnzuurstofjwaterstof,
stikstof,chlooren waarschjnljk 0ok Quorit
lm
bj eene gewone temperatuur gasvormig.Bromium is vloeibaar,en de overige zjn vast.
Allen zjn smeltbaar met tlitzondering van
ko
olstot',- .allen worden dampvormiy met
uitzondering van koolstof,boritlm en sillcium .
Iodium ishet zwaarste lnetalloïde (4,95).Alle
m etalloïdenverbindenzichm etzuurstof;deverbindingenzjnmeestalanhydridenvanzuren,zel-

denindiFerent,maarnooitbases.Stikstofvormt
metwaterstofammoniak.Kiezelen phosphorusvereenigen zich t0tgasvormige,van zelven
ontbrandendew atersvertofbindingen?en onder
destillatie,bjv.bj kwik,- doorreductievan hetgroote getalderkoolw aterstoFen bevinden
metaaloxyden bjeenverhoogdenwarmtegraad zich gasvormige,vloeibare en vasteligchamen.
m et k0ol,zooalsl00d uit looderts,tinuittinM etallurgie is in het algemeen de leer
erts,koperuitmalachieten lazuur,jzeruit van de chemische en mechanische bewerkinjzererts,nikkeluitnikkeloxyde,zinkuitgal- gen, waardoor bruikbare metalen uithnnne
m ei enz-, - door Ontleding van zwavelver- natuurljke verbindingen verkregen worden.
bindingen door m iddel van de zuurstof der O0k de mechanische bewerking der ertsen
lucht, zooals kwik en goud uit hunne zwa- behoort in hetalgenzeen t0thaar gebied.De
velvexbindingen,Ot
'dooranderemetalenjbjv. metallurgie in m eer beperkten zin m aakt
ontleding van zwavelzilver,zwavellood,enz. ons bekend metdewetenschappeljke regels,
door jzer, door uittrekken met lo0d en volgens welke de metalen in het groot uit

doorafdrjving vanhetzilverhoudendlood,-

door uittrekken m et kw ik en verhitting van
het
am algama om het kwik te doen verdam'
Pen, zooals goud en zilver,- doorhet 0plossen en neêrslaan met andere metalen?z00als zilver uiteene oplossing van zilvervitriool
of uit eene zilverhoudende oplossing van keukenzout door koper,van eene koperoplossing

hunneertsen wordenatkeseheiden.Menspreekt
voorts van galranomefallurgie, die dem ethode

beschrjft, waarop metalen door middelvan

een galvanischen stroom uit hunne verbindingen worden verkregen, - en van kydromeftzllzfrut
/ïd of hetverkrjgen van metalen langs
den natten w eg.

M etamorphism us der Sesteenten of

metjzer,ofmetreducérendezelfstandigheden, de rerrorminy der .tpqçfdezlfdzl ls in algemeene
zooalsgouduitchloorgouddoorjzervitriool,- beteekenis elke verandering, w elke een geen door ontleding van vaste chloormetalen steente sedert zjne oorspronkeljke wordi
ng
door andere m etalenjzooalschloorzilverdoor

jzerofzink.

*@

heett ondergaan.Daartoe behoortde verandering der gesteenten door den invloed der

M etalloïden of niet-metalen ZP11de volgende 15 enkelvoudige stoFen:zuurstof,waterstof1 stikstof, chloor, bromium , iodium ,
Quorium , zwavel, selenium ,tellurium ,phosphorus,arsenicum ,borium ,kiezelenkoolstof.

dampkringslucht (verweering),de verdigting

mium , iodium en quorium)en metalloiden in
meerbepaaldebeteekenis(stikstof,phosphorus,
arsenicum ,borium ,kiezel,koolstofen waterstof). De grenzen tusschen de metalen en

kiezelzuur,en elndeljk de vorming van leem.

van kleislib t0t sehilferklei en leisteen,van
kalkachtig kleislib t0t vnrschillende mergelsoortent van kalkslib t0( kalksteen,de herschepping van plantaardige zelfstandigheden
Zj zjn in het algemeen sleehte geleidsters in veen, brtlin- en steenkool en anthraciet,
der warmte en derelectridteitenbezitten een de vervorming van anhydriet in gips door
onvolkomen ot-in het Feheel geen metaal- het opnemen van water, de ontleding van
glans. Men verdeelt ze ln oœygenoiden (zuur- kiezelzureverbindingen doorhetkoolzuurvan
stof,zwavelselenium ,tellurium chloor, bro- lucht en water! onder atbcheiding van vrj

In meer beperkten zin echter verstaat men
onder pmetam orphismus''dergesteenten alleen

deverandering van niet-kristalljnegesteenten
metalloïdenzjn nietmetvolkûmenejuistheid in kristalljne,en meerbepaald hetontstaan
te trekken, zoodat men somtjds arsenicum van kristalljne kalk- en dolorietsoorten,en tellurium t0t de metalen rekeut) ot'ook e11hetontstaan van kristalljnesilicaatgesteen34*
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ten.Deze vervorming kan ontstaan langs den
natten weg, door middel van water,zonder

geval zjn zj in vele opzijten sederthunne

belangrjke verhooging van temperatuur,-

en kalk aanmerlteljk veranderd.Voortsvindt
men fjnekristalnaalden,dunne blaadjes van

en langs den drûogen weg doo1'den invloed

eerste wording doortoevoeglng vankiezelzuur

derwarmte bjhetsmeltenderdelfstoFen.De glimmer,talk,ehlorietenz.zoowelindeotlde,
Neptunisten beweren,dat de vervorming aan kristalljne rotslagen als in deveelJongere;
de werking van hetwater,en dePlutonisten, slechts de hoeveelheid is in deze laatsten gedat zj aan die van het vuurmoetworden ringer. Zo0 is het 00k met de bestanddeelen
toegekend;doch men is in den laatsten tjd van het gneis,welkeongetwjfeld afkomstig
tot deovertuiging gekomen,datdaarbj z00- zjn van het graniet.In hgever ditlaatste
wel het w ater als het vuur w erkzaam is ge- (het graniet) aan hetmetamorphismtlsis0nweestlIntusschen heeftmen vele verschjnse- derworpen geweest,isn0g altjd een van de
1en, die door eene opneming van water of moejeljkstevraagstukken dergeolûgie.
door bezinking uit water gemakkeljk V01
*- In het algemeen vervult hetiniltratie-meklaard kunnen worden (zooals hetOntstaan tamorphismus eene belangrjke 1*
01 bj het
van gipse1&z.),ten onregtetoegeschreven aan ontstaan der gebergten. W aar eene opneming
de w erking der warmte, aan de snblim atie van jtof plaats greep, werd zj gewoonljk
van allerleidampen enz.Niettemin bljft me- door eene verandering van volumen gevolqd,
Kmorphismus door middel van warmte van
groot belang in vulcanische streken, waal.
kalksilicaten ontstaan en gelaagde gesteenten
door smelting in basalt herschapen worden,

zoodat de lagen uit hare horizontale ligglng

werden qewrongen.Hierdoorkanmen menige

veranderlng in den stand derlagen verklaren,
zonder dat hetnoodig is,de oorzaak te zoeterwjlmen er0ok de wording van steenko- ken in de warmte, en het is derhalve zeer
len opmerkt.Daarentegen kan zich doorhitte welmogeljk, dathetopstuwen van massa's
nooit VrP
** kiezelzuur a1s kwarts afscheiden. dûor het Onderaardsehe vuur alleen in de
Alzoo kan hetontstaanvanhoornsteenuitmer- nabjheid van vuurspuwende bergen is gegel- en leisteen, welken men naast hetgra- schied.

M etam orphose of gedaanteuisseling is
niet enz.opmerkt)slechtsmiddelljk worden
afgeleid van de massa-gesteenten, die veel een woord,w aarmede men in de eersteplaats
silicaten bevatten.Dezenameljk verliezenbj de verandering van menschen in dieren,b00het-begin der verweering,onder den invloed men,bronnen enz.aanduidt,geljk diein de
van het koolzuur,veel vrj kiezelzuur,dat fabelleer der oudheid en vooralin hetbekende
zich weldra wederafscheidt.O0k debewering, gedicht van Ovidi'
as wordt voorgesteld.

dat de kristalljne kalk door hitteontstaat, Vooralwordtdatwoordqebezigd op het4ewaarbj het koolzuurdooreene sterke druk- bied der dierkunde,daar Inzonderheid de 1nking z0u bewaard gebleven zjnjkan den secten zich in verschillende redaanten a1s
toets der waarheid niet doorstaan - hoewel
Rktton,de grondleggerderPlutonischeschool,
haarmetgroote scherpzinnigheid zochtteverdedigen - ,daar de naburige gesteenten zich

larve,als p0p en a1s volkomen lnsectvertoonen. - In de plantenkunde geeft men den
naam Van m etamorphose aan de Vervorming

of ontwikkeling van sommige oorspronkeljke
onderscheiden dooreenelaagsgewjzevorming, deelen t0t andere.Z0o zjn bjv.deverschilwelke echter in water kan ontstaan zjn. lende deelen eener bloem niets anders dan
t
se
n0
kalk
Whaannn
ergwj
dl
aaage
ren
nbui
ovten opmerken,dato0k vervorm de bladeren.
water bezinken,da'
n
M etaphoor (Een) is eene oneigenljke,
nntwjktallegrond aan de onderstelling,dat beeldsprakige uitdrukking,eene beknopte verdekristalljnekalksoorten doordewerklngder geljking,waarbj in plaatsvanhetvoorwerp,
warmte zouden ontstaan zjn.Hetzelfdemerkt waarmede vergeleken wordt, terstond dat
m en op m et betrekking tot de vele veran- wordt aangevoerd,waarmede men vergeljkt.
deringen,welkekristalljneschilfrrgesteenten Men spreektbjv.van derozen derwangen,
hebben ondergaan. Op zich zelfls hetreeds wanneer men den op rozen geljkenden blos
zeer waarschjnljk,dathetmetamorphismus der wangen bedoelt. De metaphoor a1s overover het groote gebied diergesteenten langs dragteljke spreekwjzedraagtnietweinig bj
den droogen of warm-vochtigen (hydropluto- tot de bevalligheid en de krachtvan hetgeprokene, en zelfs in het dageljksch leven
nisehen)we4 z0uhebbengewerkt.Maartevens s
is deaanwezlgheiddiergesteentengemakkeljk en in den m ond des volks zoekt men hem
te verklaren,wanneer men aanneemt,dat de niet te vergeefs. Inzonderheid echter komt
kristalljnebestanddeelenuitdemassagesteen- hj aan dichters te pas.Aan deeenvoudige
ten in de gelaagde zjnovergegaan.Bepaalde- duideljkheid der eigenljke uitdrukking geeft
ljk heefthetmetamorphismusveelalgemeener htl n0g meer helderheid)doordatgene,wat
langs den natten weg gewerkt. Men geeft voor hetverstandbegrjpeljk is,tevens=nhieraan den naam van infltratie-metamorphis- schouweljk temaken.Men onderscheidtvier
mus.De werking van het water,datdoor de soorten van metaphoren. De eerste vervangt
tallooze kanalen des aardbodem s vloeit,heeft een zinneljk voorwerp door een ander;zj
we1 degeljk het vcrmogen, om belangrjke spreekt van hetgoud der zon,van een w oud
veranderingen in de gesteenten voorttebren- van masten,- de tw eede geeftaan het zingen.Ofmen echter daaxu n 0ok het ontstaan neljkeeen geesteljken vorm,doordienzjMn
4eroorsprnnkeljkegesteentenkantoeschrjven, de natuur gewurwordingen toekentvan het
bljftn0galtjd eene onbesliste vraag. In elk menscheljk gemoed,bjv.:destorm begonte
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woeden,- de derde verleent aan hetgeeste- in eene voorstelling hersehapen en het voor-

ljke eene zinneljke gedaante en spreekt
van den glans des roems en van eene zuil
van den Staat,- en de vierde eindeljk vem
vangteengeesteljk voorwerp dooreenander.
M etaphysica of bovennatgturknnde, één
van de drle hoofddeelen der wgsbegeerte,
onderscheidtzich van deproefondervindeljke
natuurkunde, dûordien zj zich bezig houdt
met bespiegelingen omtrent den aard en het
wezen, den oorsprong en hetdoelvan alles
watbestaat.In ruimeren zin wordt dienaam
0ok toegekend aan ieder diepzinnig Onderzoek

naar den aa/d en hetwezen van een bepaald
voorwerp.M en spreekt alzoo van eene m etaphysica van dezeden,van hetschoone,vanden

Staat enz.Daar al het proefondervindeljke

stellend (oneindig ofeindig)sublectvoorhet
eenig-werkeljke verklaard, dan gaat demetaphysicaovert0t(relatiefofabsoluut)idealismus.W ordt zj daarentegen bese ouwd .
a1s
de verschjning van (één ofmeer)werkeljk
bestaande wezens,dan w ordtde metaphysica
realistiseh. Zj is monismus, wanneer de
bron van alle verschjnselen in een eenig wezen wordt gezocht (Splnoza),en pluralismus,
wanneerzj meerofeen onbepaald getal00rspronkeljke wezens onderstelt (Rerbctj.Zj
is spiritualismus, wanneer de grondslag van
hetbestaandein ietsgeesteljks(Leibnoj,materialismus,wanneeerhj in destof(Homaelè,
en dualismus wanneer hj in diebeiden gezocht wordt (Plato? Aeit6tdes, Desearteè.

t0t de natuurkunde behoort,isde metaphy- Voorts behooren de identiteitsleer, het pansica a1s wetenschap (indien men haar zo0 theletismus en het critidsmus van Kantt0t
noemen kan) het doordringen t0t datqene, de vormen der bovennltuurktlnde. Daar de
waarvan wj door zintuigeljkewaarnemlngen vragen naar den oorsprong,den aard en het
geene kennis kunnen bekomen.Ditgeschledt doel der omringende natuur steeds in de
door gebruik te maken van eené bron van eersteplaatsbj den mensch oprjzen,zoodra
kennistwelke van de ervaring verscllilt,bjv. het denkvermogen zich ontwikkeltt zo0 kan
van de rede, van een bovenzinneltjk gevoel het 0ns nietverwonderen,datdemetaphysica
enz., of door verwerking van datgene,wat doorde oudstewjsgeeren - vooraloak dûor
door de ervaring geleverd is. In het eerste Aristôteles - reeds beoefend werd.
geval kom t m en t0t eene metaphysica der
M etastase Of verplaahing noemtmen in
zuivere rede (rationalismus) of t0t die der de geneeskunde de plaatsverandering van een

bovenzinneljke ervaring (mysticismusly- en ziekeljk productin hetmenscheljkligchaam.
in het laatste t0t eene metaphysica,d1e zich Daarbj wordteene ziekteveroorzakendestof
wel Js waar boven de ervaring verheft,maar naar eene andere plaats overgebragt, waar
toch van dezeuitgaat (metaphysica dererva- zj nietbehoortte'wezen,terwjl zj eraanring). Met betrekl
ting tot het eerste geval leiding geeft t0t ongesteldheid.Dat overbrenblijft het de vraag:ofeene buiten deervaring gen geschiedthoofdzakeljk door het bloed
gelegene kenbron welals zoodanig mag worden erkend, 't geen de materialisten loochenen, - en m et betrekking t0t hettw eede
kom t m en m et de vraag: ofeene gegevene
ervaring welvatbaar is voor eene bewerking

en oolt door het vocht der watervaten.De
stof, welke overgebragt w ordt, moet in de
holten van het hartgf in de bloedvaten aan-

wezig zjn,ofkomtin opgelosten toestandin
den bloedstroom en w ordt hier of daar in

(uitbreidingenaanvulling),watdesgeljksdoor een vasten tgestand afgescheiden.Het eerste
velen w ordt ontkend. Beide rigtingen der

gevalkomt v00<,wanneer geronnen bloed in

metaphysicavoeren derhalvenietalleenstrjd den bloedsomloop wordtmedegevoerd en hier
tegen de voorstanders derervaringsleer,m aar of daar in het vaatstelselbljfthangen.Het
ook onderling. De m etaphysica telt om die tweede gevalheeftbtiv.plaats bj kalkmetasreden niet vele vrienden en beoefenaars.Daar tase.W anneernameljk veelkalk uitdebeenechterdetrek t0thetbovennattmrljkeofde deren opgeslorpt en slechts gebrekkig door
zucht, om in het binnenste heiliqdom der de nieren afgescheiden wordt,dan geschiedt
nattlur door te dringen,den m ensch lngescha- de afscheiding van kalkzouten aan andere
pen is, wendt hj zieh steeds onwillekeurig deelen des ligchaams,bjv.in denieren,in
t0t de metaphysica, zoodra de twjfelaan de hetweefselderlongen,in het sljmvliesvan
werkeljkheid van de proefondervindeljke we- de m aag,in hetharde hersenvlies enz.Daarreld bj hem oprjst. Ook de waarnemingen toe bèhgort ook de afscheiding van piszuur
zjn vaak met elkander in strt
jd en brengen natrium bj de bekende knûbbeljicht.
den menseh tot de overtuiging, dat zj niet M etastasio (Piétro Antonio Dûmenico
onvoorwaardeljk aangenomen en evenmin ter Bonaventura),een uitstekend Italiaanschdichzjde geschoven kt
lnnen worden.Deonrt
lst, ter,geborenteAssisiden12denJanuarj1698,
hierdoor veroorzaakt,is de bakermatvan het was de zoon van een behoeftig handwerksm etaphysisch denken.
man, Trapassigenaamd. Reeds op lo-jarigen
Valt de physische wereld zamen met de leeftjd onderscheidde hj zieh doordegave
metayhysische, zoûals de voorstanders van der im provisatie,zoûdat de vermu rde regtsempirlsmus en positivismus beweren, dan geleerde Grarina hem degelegenheidbezorgde
vereenigt zich o0k de bovennatuurkunde met t0teenewetenschapyeljkevorming.Nadatde
Qe natuurkunde.Beschollwtmen de physische #
Jongeling zjn naam ln hetGrieksch had om-

wereld als enkelschjn en demetaphysische gezet,legde hj zich t0eop deregtsgeleerdalseenniets,zooalsdevolgelingenvanBltoedda, heid, maar staakte die studiënt toen zjn
dan ontvangt de metaphysica een nihilistisch

weldoener hem erfgenaam had gemaakt van

karakter.Wordtdewereld derverschjnselen een aanzienljk vermogen,zoodat hj zich
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onbezorgd en onverdeeld aan de dichtkunst

Financiën, doch nam na weinige m aanden

k0n wj'den.Eerst beproefde hj zjnekrach- wederom zjn ontslag.In 1850 vertrok hj a1s
ten M n een treurspel en bepaalde zieh

gezant naar Constantinopel,keerde in 1854,

d8*na,op aansporing derzanqeresBnl
yarinit bj het ontstaan van den Krim-oorlog naar
bj.het lyrisch drama.0g d1e wjze werd Athene terug,onttrok zich aan alle openbare
hj de schepper van hetnleuweltaliaansche aangelegenheden,en overleed te Athene den
zangspel. Zjn: rDidone abandonnata'', in 8ste),September 1860.
1724 te Napels ppgevoerd, maakte grooten
M etellus isdenaam vaneeneaanzienljke

opgang, en werd achtervolgd door eenige Romeinsche familieuithetplebejisch geslacht
opera'
s,diemetgrootenbjvalwerdenbegroet. der Caeeilliussen. Van de merkwaardigste
Keizer Karel Ff benoemde hem in 1729 t0t leden noemen wj:
HofdichtermeteenJaargeld van 4000gulden, .fzMcil.s Caeeilius * :f8Il.:, consul in 251
zoodat hj het volgende Jaar naar W eenen vôör Chr.Hj versloeg alsproconsul in 250
vertrok. Toen na 'sKeizers dood de schotlw- den Cartaagschen veldheer HasdrubalbtjPa-

burg gesloten werd, vervaardigde M dastasio nprmus op Sicilië,werd in 247nogmaalsconeen groot aantal cantaten,van welke echter sul en in 243 pontifex maximus, in w elke
slechts weinige in den smaak vielen van het betrekking hj in 241 bjhetverbranden van

den tempel van Vesta metverliesvan zjne
beide oogen hetpalladium redde.Hjoverleed
in 221.Zjn zoon Qnintuswas in 206 consnl
en in hetvolgendejaardidator.
Qnint'
usA:J:JJV.
:,diein 148 vöörChr.a1s
leed te W eenen den lzden April 1782,waar praetor de overwinning behaaldeopAndriseu,
publiek. Hj ontleent zjn roem aan zjne
opera'
s,welke zich door een edelen stjl,een
lyrisch karakteren eenwelluidendenversbouw
onderscheidcn.00k vertaaldehtjeenigehekeldichten van Jurenalis en Horatius.Hj over-

in 1855 in de Italiaansche Kerk een gedenk- die zich t0t koning van Macedonlë opgewor-

teeken terzjnereer verrees.Zjnegezamenljke werken verschenen in 12 (1780-1782
en later in 20 deelen (1816- 1820).
M etaxas (Andréas,graaf),een Grieksch

pen had. Hj verkreeg daardoor den naam
van M aoedoniens) versloeg vervolgens de
Achaeërsbj Scerphea en Chaeronéatbemagtigde Theben en Megara en vierde hetv01-

staatsman, geboren in 1796 0? het eiland gende Jaar een triumf Over Macedonië. In

Cephalonia,begafzich btlhetultbarsten van 143 wcrd zj consulen voerdein 142a1spro-

den Griekschen opstand in den Peloponnesus consul in Spanje 00rl0g tecen Tiriatltns.In
in Maart 1821 met 600 Ionische Grieken naar 131 was hj censor met Qldntus Tt)
v,
'ç7'
lû#.

datschiereiland en streedin hetvoorlaarvan Daarnawilde Lueiusx#fïz
lïf
:.
sLabeo,dien hj
1822 voorspoedig tegen deAlballézenbj Lala als censor uitden senaaëverwjderd hadzhem
in Elis.In October van datJaarwashj lid als volkstribtlun in 130 van de Tarpelische
van het gezantschap, door het Voorloopig rots werpen,doch hj werd doordeoveri
je
Bewind afgevaardigd naar het Vorsteilcongrès tribunen gered.Hj overleed in 115.- Zpn
te Verona. Na zjn terugkeer zocht hj de oudste zoon Qnintlts.
M:J:JJ':,
NBaleariegbswas
gestoorde eendragt in Griekenland te herstellçn en verdedigde in 18Q5Nauplia tegen IbraA'
1--.p,.
pW.In April1827 bevorderde hj in de
Nationale Vergadering de verkiezing vangraaf
CapodistrLas t0t president. Deze benoemde
hem t0t1id van het Panhellenium en t0t mi-

consulin 123 en overmeesterde a1sproconsul
de Balearische eilanden.
Luciws JA /:JJ'
M.
C Dalmaticus, consul in 119
vöör Chr.,streed tegen de Dalmatiërs en was
censor in 115.

Qtdnt'
l
u AeJd/IZI.
: Nwnidic'
us, een broeder
nister van O0rlog,waarnahj jverig werkte van den voorgaande. Hj was consulin 109
aan de nrganisatie der ongeregelde troepen. vöör Chr., verkreeg Num idië als w ingew est
Na de opheëng van het Panhellenium werd en overwon J.equrtha bj herhaling, maar
hj 1id van den Senaat en buitengewoon com- moest in 107 het Opperbevelafstaan aan M qmissaris van den Peloponnesus,en nahetver- rïld.Niettemin werd htlte Rome metgqjuich
moorden van Capodistrlas (October 1831) ontvangen en verkreeg een triumf.In102was
zag hj zich gekozen t0t 1id der regérings- hj censor,maar werd in 100 op aansqoring
commissie van zeven leden,die zich met het van den door hem beleedigden volkstrlbuun
staatsbeleid belastten t0t aan de kom st van Saturnin'
as verbannen. Hj begaf zie'
h naar

koning Otto (1833).Ten tjde van hetregentschap werd hj nomarch van Laconiëenstaatsraadin buitengewonedienst,terwjlhj voorts
onderscheidene Jaren a1s Grieksch gezant te
Madrid en te Lissabon vertoefde.Na zjn terugkeer in Griekenland in 1840 ontving hj

Smyrna, werd het volgendeJaar teruggeroe-

pen en overleed in 91.

Qtdntns Ocdciîï'
ll,
s Mettellus,een zoon van

den voorgaande en wegens zjn jver,om de

terugroeplngvan ztjn vadertebewerken,Pi%8
bjgenaamd.Hj wasin 89 praetoren in het
de portefeuille van Oorl0g en werd na de volgende Jaar aanvoerder van den BondgeSeptemberrevolutie van 1843 voorzitter van nooten-oorlog, voegde zich bj de aanhan-

het ministérie en ministervan Buitenlandsche Fers van Sl
tlla en versloeg die van Vtv1.
:

Zaken. Hj nam echterzjn ontslag,toen de ln 82 bj herhaling.Nadathjin 80metSltlla
Natiûnale Vergadering,in strjd met zjn ge- consul geweest was, werd htj naar Spanje
voelen, t0t het besluit kwam ,Om de w aar- gezonden,om tegen Sertori'
ustestrjden.Ma
digheid van senator voor levenslang t0e te zjn terugkeerteRomeverkreeg hjeentriumf
kennen (1844).In 1849 belastte hy zich in en overleed in 64 of 63.
het kabinet-ro/dffi met de portefeullle van
Qldntus 6+ cW'
ll: M etellus Creffx:jin 69
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vöôrChr.consul.Hjveroverdealsproconsul
(68- 66)heteilandCretaenwerddaaropdoor
den SenMt tegen de aanhangers van Catilina
in Apuliëten strjde gezonden,zoodathj in
62 een triumfverkreeg.Zjn sterfjMris0nbekend.
Quint%s Caecilius r dfell'd:.ç Celer,lrgaatvan
Pomppàs in den oorl0g tegen M itl
trIdates.Tn
63 vô0'r Chr.was hj praetoren bezette de
Alpenpassen naarde zjdevan Gallië.Daarna
bestuurde hj a1s stadhouder Cis-Alpt
insch
Gallië en wasin60consul.Hjwaseenjverig
aanhanger van de Senaatspartj en verzette
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moejeljksteenmeestingewikkeldevr- stukken dezer wetenschap, omdat hetr en zich
op het oogenblik vertoonta1sdewerking van
voorafgaande omstandigheden,in hetvolgen;
oogenblik w ederom de oorzaak wordt van

toekomstige verschjnselen. De meteoroloog

kan daarenboven slechts waarnemen en geene
Proeven doen, zoodat jyP
** alleen door lange
reeksen van waarnemingen de wetten der ver-

schjnselen kan opsporen.AlleenstM ndewaarnemingen bezitten alzoo slechts eene ondergeschikte waarde,endevooruitgangderm eteo-

rologie in den jongsten tjd dagteekentvan

destichtinyderdoorronJTozllpldfaanbevolene
Qnintus Ctzeegil.
sMetellusNepos,een broe- meteorologlsche stations.De Russische enEnder van den voorgaande.In 67-63 washj gelsche gouvernementen gaven daaraan g0legaat van Pompqil
ts in dçn oorlog tegen de reedeljk gehoor,en thans heeftmen bjalle
zeeroovers en tegen M itltrldates,doch keerde beschaafde volken meteorologische waarnein 63 naar Rome terug en was in 62 vqlks- mingsplaatsen.Hetmeteoroloqisch observatotribuun.In die betrekking tastte hj C'
Ieero rium te Utreeht, onder de dlrectie geplaatst
lty.n.fcllt?f,heeftinzonaan in den Senaat en voor hetvolk,omdat van den hoogleeraarB '
hi
j de medepligtigen van Catilina had doen derheid dotll-den jver van dr.Kreeke, die
ter dood brengen,en hj deed met Qaesar, daaraan bj destichting envoortsgedurende
die toen praetor was,het voorstel,om Pom- -eene reeks van jaren op lofeljke wjze i:
>/l.
: met het legert0t herstelderordeuit w erkzaam gew eest,een hoogen trap van v01Azië terug te roepen.Datvoorstelechterleed komenheid bereikt.Geljk eldersiso0k dââr
zich steeds tegen de akkerwetten.

schipbreuk op den tegenstand vandenSenaat. in alle behoeften voorzien dool-vernuftig uitM etellws werd van zjneambtontzeten nam gedachte, zelfregistrérende instrumenten,die
dewjk naarPompqlàs.D00rdezenbtigestaan, den loop der verandering in de dampkrings-

werdhjin 60praetor,in57consulendaarna
pro-consulin Spanje,waar hj metafwisselenden voorspoed tegen de Vaccaeërste velde
trok.Zjn sterfjaar wordt niet vermeld.
Qltintus Ct
Kecïlïf
:.
xMetellus Tï'
l
f,
sk
bkiplo,een
zoop van P '
ablius Corz3dli'lf.: Seipio N tzdicc en
een aangenomen zoon van Q'
aintusAdfdîlld
Pius,tevensdoorzjnedoehterCqrneliaschoonvader van Pompqlàs,ondersteunde Clcerobj

verschjnselen zelve Op het papier brengen.
O0k is daarmede een magnetisch observatorium verbonden.

Detaak dermeteoroloqieisgelegen:inhet

verklaren van het onderllng verband derver-

schillende dampkringsverschjnselen,- inhet
waarnemen der dageljksche en Jaarljksche
veranderingenderafzonderljkemeteorologische
verschjnselen op eene bepaalde plaats,- in

het ontdekken der zamenzwering van Cati- het nasporen deralgemeene dampkringsbeweWaS ill 60 VO0
*#'l* Chr.tribuun en in de gingen, om daaruit op te m aken,hoe eene
tweede helft van 52 consul met Pompelàs. bepaalde meteorologisehe gesteldheid over

Hj wasin49 dedoordri
jvervan hetbesluit, den aardbodem voortsehrjdt,- inhetonderwaarbj Caesareen vjandderRepubliek werd zgek, h0e men door de waarnemingen aanverklaard.Bj hetuitbarsten van den o0rlog gaande bovengenoemde aangelegenhedeu ie1
ging hj naar Syrië,om zich aldaar aan het kan vaststellen omtrentde toekomstige weêrs-

hoofd van het leger te plaatsen,nam deel gesteldheid op eene bepaalde plaats.De veraan den slag bj Pharsalus,vlugtte daarna vulling dier taak eischtdezam enw erkingvan
m et een aantal andere aanhangersvan Pom- alle meteorologen op de meest mogeljke sta-

pqyàs naar Afrika en bragt er een talrjk 1e- tions en welvolgens een gemeenschappeljk
gerbjeenwaaroverhjhetopperbevelvoerde, stelselen eenegeljke wjze van waarneming.
maar werd in 46 bj Thapsus door Caesar Hiertoe heeftmen besloten, terwjl er tevens
volkomenoverwonnen.Met12schepenyoogde internationale meteorologische comitészjn bhj naarSpanle teontsnappen,doch vlelon- noem d en er nu en dan algem eene meteoroderweg in handen van Publiws z
giffil.
s, een logisehe congressen worden gehouden. Het
volgellng van Caesar,zoodat hj zieh zelven eerste congrès van dien aard had plaats in
om het leven bragt.

September 1873 te W eenen en het volgende

zalin ditjaar(1877)te Romebjeenkomen.
KM eteoorstefnen,zieAëroliefen.
M eteorologle(De)Ofdampkringskunde0m- Met hulp van den telegraaf is men in den
vatdeleerderindendampkringplaatsgrjpende laatsten tjd zoover gekomen,dat men uit
veranderingen van luchtdrukking, warmte) het verschi
l van luchtdrukkiny op deondervûchtigheid en eledrischegesteldheid,alsmede scheidene meteorologische statlons de windder hiexuit voortvloejende verschjnselen, sterkte in het eerstvolgend etmaalmet vrj

zooals luchtstroomen, vott
htige neêrslagen, groote waarschjnljkheid bepalen kan,zoodat
onweders enz.De geograpllisehe m eteorologie in de voornaam ste havenplaatsen signalen
rden gegeven, wanneer storm op handen
of
d
mmp
atokr
loje
sindve
erlsecehi
rllveand
nedegegwe
estsetl
d wo
eskl
di
a
lngsi
ed
nhe
oi
p
is.Daardoorzjn reedsvelesehepen aan een
onze aarde.De meteorologie in hetalgemeen, dreiyend gevaar ontkomen. Bel
angrjlte geals onderdeel der natuurkunde, bevat de schrlften over meteorologie zjn vooralgele-
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verd d00r Kömtz, Dove, * AAr:g, Scl# idt, metrie, in toepassing bragt, heef!t men deze
Buyn zlllof,Lommel,Rotâeen M ohn.
00k we1geometronlte -dfbd: gennemd. Zj
M eter of Neprlcl#dcâ: el,zie M aten en gaatuitvan algemeen erkendegrondstellingen

G- k
qten.

en bepalingen (axioma'
s en defnities), om

M eteren (Emmanuëlvan),00k deAc/frd, stellingen (propositiones)tebewjzen,waamit
d6 Meter en D- etri%œ geheeten.een Neder- men eindeljk de verlangdegevolgtxekkingen
landsch geschiedkundige, geboren te Ant- kan aieiden.Deze geometrischemethodebleef
w erpen den 9den Ju1j 1535, vestigde zich t0t in de l7deeeuw algeraeen in gebruikbj
als koopman te Londen,doch werd in 1575, wetenschappeljke onderzoekingen, en 00k

toen hj zich voorzakeninzjnegeboortestad Spinoza paste haart0e op zjnezedeleer.Sebevond, aldaar ill hechtenis genomen. Men dertBacon en Desoartesbeziqde men daarenstelde hem echter a1s Engelsch onderdaan, teçen bj voorket
lrde inductlevemethode(de
op vrje voeten.In 1583washj consul der ana
'lysis), daar men meer en meer t0t de
Nederlandsche koopliqden te Londen en bleef overtuiging kwam,datallemenscheljkewein diebetrekkingwerkzaam t0taanzjnover- tenschap op den grondslag der zintuigeljke
ljden op den 8sten April1612.In 1599 ver- waarneming rusten uiteeneanalysérende begcheen te Delft zjne: rHistorie der Neder- schouwing der afzonderljke voorwerpen en
landsche en haarder naburen oorlogen en ge- verschjnselen voortvloeit. D00r eene naauwschiedenissen.''Htjhad het handschriftnaar gezettetoeyassing van dezemethodenam de
Duitschland gezonden, waar het met platen nat
uurkundlgewetenschayin'tbjzonderen naz0u worden versierd; doch men maakte er men alle.wetenschappen ln hetalgemeenin de
misbruik van zjn vertrouwen door het in laatste eeuwen eene hooge vlugt.Intusschen
het Duitsch en Latjn te vertalen en deze poogdende Duitschewjsgeeren,vooralIsehte,
vertalingen te Keulen in hetlichtte geven.
Nu bezorgde ranM etereneenenieuwet
litgave;
doch deze gaf ergernis aan de Algemeene
Staten,omdatdaarin een uitgewerkt verslag
voorkwam van de laatste ambassade naar
Engeland, alsmede aan vele predikanten)

zgcle/l
ïp.yenHegel,desynthetischemethodeonder
den naam van constructiemethode weder in
zwang te brengen,uitgaande van demeening,
dat men uit het algemeenste begrip zonder

bjstand der ervaring (a priori) het geheele
stelsel der menscheljke kennis z0u kunnen

zoodatzjn boekverboden werd.Daaroplegde ontwikkelen of opbouwen. Het gezag dezer
nan A ef:rdl eene vermeerderde en verbeterde wjsbegeerte isechterweldra doorhetverzet
uitgave ter perse in 2 folio deelen (1603). der natuurkunde tegen zelfm isleiding vernieVoorts is de pHistorie van de oorlogen enz.'' ti
qd.Thanserkentmenvrjalgemeendewaarvan ran A efdrezl n0g zevenmaal herdrtlkt2 held der uitspraak van Göthe, dat anâlysis
het laatst in 1748- 1768 te Gorinchem bj en synthesis, inductie en deductie te zamen,
Godzee in 10 octavo-deelen.
evenals de uit- en inademing,het leven der
M ethode (De) is in hetalgemeen eene wetenschap onderhouden. In den aanvang
naar vastgestelde beginselen bestuurdehandel- moet de kennis van de beschouwing der afwjze ter bereiking van een bepaald doel.In zonderljkevoorwerpenuitgaan,en men doet
die algemeene beteekenis vindtmen methode dan door middelderhypothese (onderstelling)
in elke redeljkedaad van denmensch.Vooral eene poging om van de inductieve methode
echter eisehthetwetenschappeljk onderzoek, t0t de deductieve te komen;geluktzj,zooa1s ook de mededeeling der erkende waarheid dat de hypothese çqne wetbljkttewezen,
' synthetisch t0thet afdoor onderwjs eene degeljke methode. Tn zo0 kan men vanda'ar
dien meer beperkten zin is de methode de zonderlpke voortschrjden. Als een treFend
kunst, om eene reeks van denkbeelden vol- voorbeeld daaxvan noemen wjhetwereldstelgens bepaalde regels zoodanig te rangschik- se1 van Coperniegs.Hetberustte op indudie,
ken.datdaardoor wedernieuwe denkbeelden trad vervolgens a1s hypothese te voorschjn
aan het lichtkomen ofde verkregenekundig- en verkreeg allengs zulk eene mate van zeheden op eene meer overtuigende wjze aan kerheid, dat men daartlit het bestaan opbnderen worden voorgesteld. Hiertoe leiden maakte van n0g Onbekende,eerstlater waartlvee wegen van tegenovergestel
de rigtinq. genomen hemelligchamen.Niet onjuist noemt
Volgens den eenen kom tm en van de kennls men sedert Kant de synthetische methode
der algemeene waarbeden,wetten en begrip- 00k de progressieve en de analytische de
pen t0t die der afzonderljke en bjzondere regressieve.Na Deseartesheeftmen dezelaatste

(deductie)en volgensden anderen klimtmen
van de kennis van hetafzonderljkeen bjzondereop t0tdievanhetalqemeene(inductie)
Het onderscheid tusschen d1e beide wegen is
eerst duideltlk door k
%lkrate.
g aangewezen,

veelaldelteurlstisel
te(uitvindende)mdhodegenoemd.- Voorts spreekt men van de geneffdcl: metltode,volgenswelkemen de dingen
van hun eerste ontstaan ofbj hunnegeleldeljke ontwikkeling gadeslaat,- alsmede op
en vooraldoor Plato en Aréstôtelentoegelicht. hytgebied der geschi
edenis van depraymaDoor Egwlideswerden die beide methoden0ok fzqscle methode, volgens welke men de feiten
op de wiskunde toegepast. Hj bestempelde voorstelt in hun onderling verband. Vooral
de eene met den naam van synthesés (c0mp0- gewaagt men van methode bj het geven van
sitio, opbouw) en de andere met dien van onderwiis(ziealdaar).
@
nâ%&Q (resolutio,ontleding).Daarhjinzon- Tot de regte methode komt men door de
derheid van de synthetische methode gebruik methodiek of metM dologée.Deze isde aanwjmM kte en haar in zjnebeginselen dergeo- zing van den wegy dien m en volgen m oet
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t0t het volbrengen eener taak1bjv.tûthet sche Kerk,waarna zj eerstpredikten in de
leeren van eene taal of t0t het beoefenen opene lucht en daarna in eigene bedehuizen,
van deze of gene wetenschaq.Men spreekt tabel.nakels''genaamd.0ok in Schotland en
van eenemethode van aeademlsch onderwjs, Ierland bxeidde de nieuwe sede zich spoedig
van eene methode van muziek-onderrigtenz. uit,inzonderheid onder de geringere standen,

De algemeene wetenschappeljke methodiek en daartoe werkte de welsgrekendheid van
is de logica (redeneerkunde).Daarzj echter Wesley en Whitepeld nietwelnigmede.D00r
alleen de algemeene beginselen vanhetweten- eene vroegere, doch in 1743 weder ontbonschappeljke onderzoek behandelt,heeftmen dene vereeniging met de Hernhutters, die
reeds meermalen beproefd, eene algem eene

W esley in Amerika en in Duitschland had

wetenschappeljkemethodiek vooralletakken leeren kennen,heeft de kerkeljkeinrigting
Van wetensehap Zamen te stellen.llit dit

der Methodisten vele Overeenkomstverkregen
oogpunt heeft de pArs magna''van Raimun- metdie derBroedergemeenten.0m onderlinge
41.
s T44ll%s (zie aldaar) in de middeneeuwen heiligmaking te bevorderen verdeelt men de
eene groote vermaardheid verkregenq dat geheele vereeniging in klassen van 10 tot15
werk gafechtermeeraanleiding t0tredetwist, personen van hetzelfde geslacht en van onge-

dan tot wetenschappeli
jk onderzoek. Van veer geljken stand,en plaatstaan hethoofd

meerbelang washetzNovum organon scien- van elke klasse een leidsman ofherder.Deze
tiarum''van Bacon rtrzlVerulam ,lnzonderheid klassen? band docïdfl,
v genaam d, vorm en in
doorzjnekrachtigeaanbevelingderinductieve de algemeene vereeniging of wnited .:OLVJeJï::
methode. De schoolvan Kant maakte onderscheid tusschen de leer der elementen ot'de
ontwikkeling der denkbeelden,die t0tgrondslagen dienden voor eene wetensll
hap,en de
leer #er methode.Op hetgebied van hetonder-

weder vereenigingen van uitverkorenen, die

gehouden zjn t0t het leiden van eene gestreng-godsdienstige levenswjs. Om de drie
maanden wordteen gemeenschappeljk liefde-

feest (love feast) gehouden.De vierinj van

derwjs geeft men den naam van al
gemeene den Zondag wordt met naauwgezetheld gez4:/#p#ï:7r (dedadiek)aan de voorstelling van handhaafd. op de overige dagen der week

de algemeene grondbeginselen van het onder- komen de Methodisten vôör 6 uur desoehrigt,en dien van bl
jzondevevl#Ap#z4 aan de tends en na 6 utlr des avonds stipteljk in
toepassingdaarvan opdeafzonderljketakken den tabernakel,en in iedere maand wordtin
elke gemeente eene nachtwaak met gezang,
van onderwjs.
M ethodisten noemt men in de eerste gebed en godsdienstige beschotlwingen van
plaats de Jezuïetische schrjvers,die in de den avond t0t den ochtend gevierd. Hun
17de eeuw het Protestantismns volgens eene rituaal is datder BisschoppeljkeKerk,doch
bepaalde dialeetische methode bestreden,bj hen treedthetgezang meer op den v0ormaar in de tweedeen voornaamsteplaatseene grond, vooral het beurtgezanp van mannen
uit de Anglicaansche Kerk voortgesprotene en vrouwen.0ok metbetrekklng t0t de leergodsdienstige secte,welke geene nieuw eleer- stellingen wjken deMethodisten nietafvan
stellingen ontw ierp,maar slechts den w enseh deAnglicaanscheKerk,maarzjstellenmeerbekoesterde om , evenals de Piëtisten en Laba- lang in hetpradisch Christendom.Zjhotlden
disten op hetvaste land,het Christendom t0t zich aan de uitspraken van den Bjbelen 0neen gemoedsleven te verhefen en tevensprac- derstellen eene voortdurende en Onmiddelbare
tisch vruchtbaar te maken.Om die wjze werking van den Heiligen Geest, waarvan

werden zj aanvankeljk slechts spottender- naarhtlnnemeeningdebekeeringafhankeljk
wjze M ethodésten geheeten,nameljk lieden, is.H et eigenaardige van hetM ethodism usbedie naarhunnem ethodevroom wilden w ezen, staat vooral in eene gestrenge zi
elszorq van
terwjlmen llunnerigting methodismnsnoemde. allen voor ieder, hetwelk slechts geschleden

D e stichter van het m ethodism us was John kan door een aanhoudend stelsel van opm erWesley, die reeds als student te Oxtbrd met king en bespieding,datonwillekeuriy aan de
Morgan, Kirkham , zjn broeder Charles en geestdoodende wederkeerige bewaklng der
andere geestverw anten in 1729 eene vereeni- Jezuïeten herinnert. Aan het hoofd der Verging stichtte# wier leden zich wjdden aan eeniging bevindt zich sedert1744 deJaarljkhet gemeenschappeljk gebed,aan het lezen sche Synode ofde GeneraleConferentie.Deze

van den Btjbeltaan hetvieren van hetavond- beslist over de kerkeli
jke tucht en benoemt
maal?aan het verkondigen van hetEvangelie bissehoppen voûr de afzonderljke districten,
aan de onw etende menigte, en aan het be- alsmede leeraars,die zich aan eene bepaalde
zoeken en bekeeren van zieken en gevange- gemeente verbinden ofa1sreizende predikers

nen.Nadatin 1732 George1FMf!9J#zichmet (eirctlitl'iders)Omzwerven.De eersten geniehen verbonden had,Ondernamen zj zendings- ten geen jaargeldqzj behooren in den regel
reizen. De gebroeders W esley waren sedert tûtde gewone burgers,die door een ofander
1135 vooralwerkzaam in Amerika,bepaalde- bedrjf in hun onderhoud voorzien. Voûral
ljk in Nieuw-Georgia,eneerstnahunterug- deze bezoeken de Generale Conferentie en
keer ontstond in 1739 een behoorljk georga- handhaven de kerkeljketuchtmetdeouderniseerd genootschap van Methodisten,omdat lingen, die voor de stofeljke belangen der
de geesteljken derBisschoppeljkeKerk aan gemeente zorgen. De kerkeljke tucht is
de leeraars der Methodisten den kanselver- zeer gestreng.In 1741 gafdestrjdoverde
boden hadden. Alzoo zagen zj zich gedron- verkiezing (tot uitverkorenen) M nleiding tot
gen om zich afte scheidenvan de Anglicaan- eene scheuring: (le W esleyanen helden ovœ
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t0t de leer van Arminlns,terwjlde Y ite- zooveelMethodisten,terwjlzj 0ok inFrankJ:!#1lelzich vaBthieldenaandievan Qalmjn. rjk sedert de Julj-revolutie van 1830 door
Terwjleerstgenoemden zich in Engelanduit- hunne toetreding t0thet Evangelisch Genootbreidden en hun hoofdzetel hadden te L0n- schap, door een leerstoelbj de theologische
den,vormdenlaatstgemeldeninNoord-Amerika faculteit te Montauban en door de verspreieen grôptaantalvereenigingen,waarbj zich ding van Bjbelsen tractaatjeseenaanmerke-

die der DuitscheBisschoppeljkeMethodisten ljken invloedhebbenverkregen.
voegden,in 1835 gesticht door Wilhelm Ncdf
M ethyl (dimethyl, aethan, aethylwateruit W iirtemberg. Zeer dikwjls heeft men stof), uitgedrukt door de formule C:H6,be-

aldaar groote vergaderingen, door reizende vindt zich in rtlwe Amerikaansche aardolie
pmdikers bestuurd;a1sdeze in de stad plaats (petroleum),vormt een gas zonder kleurof
grjpen,noemtmen zeeerirals(verlevendigin- reuk m et een soorteljk gewigt van 1,
036,
gen, opwekkingen), en worden ze op het brandt met eene weinig hchtende vlam ,lost
land gehouden,waar ze gewoonljk 8 dagen w einig 0P in water en alkoholen ontleedt
duren, dan heetmen ze eamp -eefl-g:(veld- zich bj verwarming i
naethyleenenwaterstof.

vergaderingen).Hier wordt doordweepzieke Hetradicaalmdhtl(CHs),ln allemethylver-

redevoeringen het gemoed geschokt en de
verbeelding opgewonden,totdatdeaandoeningen der aanwezigen zich in zuchten en tranen, in woeste kreten en in stuiptrekkende
bewegingen openbaren. Om die reden heeft
m en aan de Methodisten o0k welden naam

vane
l'
%mpers(springers)gegeven.W ie in z00-

danigen gtaat van bedwelming verkeeren,
worden als boetvaardige zondaren beschouwd.

Toch heeft, in weerwil van die ziekeljke
uitspattingen, het M ethodismus onderde verwilderde volkerenmassa's der Nieuwe W ereld volgens somm igen veel goeds t0t stand
gebragt en inzonderheid op de voormalige

Negerslaven een zegenrjken invloed gehad,
terwjl anderen beweren, dat het in zjne
werking wel eens op dronkenmanswaanzin
geleek.fntusschenheeftJuistdeslavenkwestie

bindingen aanwezlgtheeftmennietafzonderljk kunnen verkrpgen en kan waarschjnljk
00k nietafzonderlj'k bestaan.
Metkylaether(houtaether,methyloxyde),aangeduid door C:H6O,ontstaatbtJverwarming
van 1,3deelenmethylalkoholmet2deelenzwavelzuur,waarbj men de verdigte dampen in
eene beslotene ruimte tot 1400C.verwarmt.
Men leidtdeontwtjkendedampen doorkalil00g.Methylaether vormt bj gewone temperatuur een kleurloos, aetherachtig riekend
gas en bj - 21OC.eene zeer bewegeljke
vloeistof.Hj brandt met eene weinig lichtgevende vlam.Bj 18Oabsorbeœt water 37
volumina van dit gas, en alkohol n0g veel
meer. De Oplossing smaaktnaar peper.Zwavelzuur Ontvangt 600 volumina van datgas.
M en gebruiktm ethylaetherom koude te w ek-

o0k wederverdeeldheid gebragtonderdeAme- ken en alzoo jstebereiden.

rikaanscheMethodisten.TerwjldeAfrikaansch- Methylalkohol(methylhydroxyde,houtgeest,
Methodistisch-Bisschoppeltlkesectehethouden houtalkohol, hontspiritus), aangewezen door
van slaven verbood,werdzulksdoordeMetho- CH40,ontstaatbj droogedestillatievanhout,
distisch-protestantsche partj veroorloofd.O0k verdigt zich met de terzelfdertjd gevormde
in Engeland hadden gedurig spheuringen dampen van water,azjnzuur enz.en bevindt
plaats;reedsterstond na den dood van W esley zich alzoo in ruwen houtazjln, waaruit het
verhiefzich departj derNieuweMethodisten bj de rectiqcatie het eerstopstjgt,zoodat
(New Connexion).Zich verzettendetegen het men hem afzonderljk kan opvangen.D00r
uitgebreide gezag der Generale Conferentie, herhaalde rectiicatie overongebluschten kalk
ontstond in 1810 onder den naam van Prlmi- gezuiverd, vormt hj eene kleurlooze vloeifcrd M ethodists (OorspronkeljkeMethodisten) stof,beeft een doordringenden reuk,een bjof Ranters (Raaskallers) eene secte,dietot tenden smaak,een soorteljk gewigtvan0,814,
deoorspronkeljkevrpomheideneenvoudigheid kookt bj 66O C., brandt met eene weinig
der Christenen wenschte terur te keeren en lichtgevende vlam ,vermengtzich m etwater,
o0k aan de vrouwen hetpredlken vergunde. alltoholen aether,gelgkt veel op alkoholen
Sedert 1835 wasvoorts de Iondon WV.
9/:,'
yJzl vormt dergeljke verbindingen als deze,die
Meth.
odistc,
s,ocv
ltzfïpseenvereeniginggpuntvoor echter vlugtiger zjn dandeovereenkomstige
4 op het menschehen? die zich losmaakten van de Generale aethylverbindingen. 001
Conferentie. 00k ontstbnden in 1814 twee ljk ligchaam werkt methylalkoholop dermethodistische zendelingsvereenigingenteL0n- geljke wjzealsgewonealkohol.Men bezigt
den,deW esleyaansche en deBisschoppeljke. hem in Engeland vooral t0t brandstof,t0t
Beide hebben met goed gevolg gewerkt,- het bereiden van vernissen enz.,alsm ede t0t
de laatste vooral in Amerika. O0k in Zwit- het vormen van andere methylverbindingen
serland, inzonderheid in het canton W aadt, ten behoeve der fabricatie van anilineverwen.
waar het volk hen spottenderwjs M oméers
M etis, in de Grieksche mythologie het
noemde, en in Duitschland, bepaaldeljk in zinnebeeld der schranderheid,was eene 0ceW iirtemberg en Bremen, vonden de Metho- anideen gafaan Kronos(Saturnus)eendrank,
disten vele aanhangers. Sedert 1859 houden die hem de verslondene kinderen w eder deed

zj hunne Amerikaansche revivalsnietalleen uitspuwen.Zj was deeerste gemalinvan Zeus
in Groot-Brittanle, maar o0k op het vaste (Jupiter), doch wegens de voorspelling,dat
land van Europa, zooals vöör korteà tjd zj hem eerst eene doehter en daarna een
M oodey en Rankey in onsVaderland.M en heeft zoon zou schenken:athj haarop,waarnauit
in Engeland Q millioen en inqjAmerikaruim zjnhoofdAtâene(Mlnerva)tevoorschjnkwam.
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M etius (Adriaan Adriaanz.
) een uitstekend Nederlandsch wis- en sterrekundige,
W aB de zoon van Adriaan Antl
tonieszoon,
die de verhouding van den cirkel t0t zjne
middelljn 3anW0eS door de getallen 355 en
113. Hj Nverd geboren te Alkmaarden 9den
December 1570,bezocht aldaar het Vymnasium t stutleerde te Franeker en te Leiden,

vertoefde eenigen tjd op Oraniënbtlrg bt1
'
Tyao AKt
:AJ,zette zjne stt
ldiën voort aan
de hoogeKholen te Rostoek enteJena?enzag
na zjn terugkeer zich door prins M av its
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M etselsteenen noemt men duor kunst
gevormde steenen,welkedienen t0tmetselen,

nameljk t0t het in behoorljk verband en

met hulp van metBelspecie optrekken van
muren.Men maaktdemetselsteenen vanleem ,
die,metzand vermengden metwaterbevoch-

tigd, alzoo fl
jn gemalen en van steentjes

enz. gezuiverd, in vorm en gedaan en daarna
in een Omsloten Of openovengebakkenwordt.
Men noemt zeom die reden 00k gebakken .
:f:e-

nen.Hetvormen geschiedtin onzentjdmeer

en meer door werktuigen, welke door stoom
belast met het opnemen en in kaart brengen gedreven worden.De kleur der metselsteenen
van vestingen. Door bemiddeling van graaf vloeit voort uit de geaardheid van de grond-

Willem Lodewl
jk,stadhouder vanFriesland, stof (leem).Naarmate deze metjzer,kalk,
werd hj in 1598 buitengewoon en in 1600 of.anderezelfstandigheden verm engd isyzullen
gewoon hoogleeraar in de wiskunde te Frane- de kleuren anders zjn.Goedemetselsteenen
ker.Htj moest er de wiskunde in deland- moeten wêl gevormd?vlak,hard,wél doortaalonderwjzen en ontving eeneaanzienljke bakken, digt van stof en zonder scheuren
sûm voor sterrekundige werktuigen.Een be- wezen,een helderen klank geven a1smen ze
roep naar Leuven wees hj van dehand en tegen elkander sl
aat,en zoodaniq van afmezi
jne bekwaamheid in de geneeskunde be- tingen zjn,datdebreedteietsmlnderisdan
zorgde hem in 1625 den titelvan medicinae de halvelengte en dedikte nagenoeg dehalve
doctor.Hj overleedden 16denSeptember1635. bxeedte.Zie voortsonder Steenbakkeri;.
Van zjnegeschriften vermeldenwj:Dodrinae M etsu (Gabriël)ofMetz'
lt,eenberoemdNespaerieae libri V (1598)'' -- ))Astronomiae derlandsch schilder,geborenteLeidenin1630,
universae institutio (1605)'',- plnstitutipnes ontvingonderrigtvanDo% envormdezichvooral
astronomicae et geographicae, tbndamentale

naar hetvoorbeeld van Terb.ry.Jn 1648werd

endegrondelilckeonderwjsinqevan desterre- htjlid van hetgild derschildersteLeiden,
kunst (1614)'',- pArithmetlea etgeometria vertrok in 1650 naar Amsterdam ,trad er in
practica(1611)'', ,?Degeminousllutriusque 1658in hethuweltjk en verwierfin 1659 het

globi (1615)', - rpraxis nova geometrlca Amsterdamsch burgerregt. Hj was in 1667
(1626)''- pEetlwighehant-calender(1G27)''- nog in leven.Tpt zjne meestvermaardestuk3
1Nieuwegeographischeonderwtlzinghe(7614)'', ken behooren: te Parjjs >De groentenmarkt
en ropera omnia astronomica (1633)''.
te Amsterdam'',en pEene dame aan het klaM eton , een Athener, was de zoon van
Pansanias en de uitvinder van de naar hem

vier'',- in de Pinacotheek te Miinchen pHet
feest de< Drie Koningen'',- in hetmusêum
genoemde tjdrekening,volgenswolkesedert to Dresden rDe koopman in wapens'' in
hetjaar 432 vôôr Chx.de aanvang van het hetMaul-itshuiste 'sGravenhage ,De muziekjaar gesteld werd op deeerstanietlwemaan liefhebber'', eene pzinnebeeldige voorstelling
na den zomerzonnestilstand.Zie voorts onder van deGeregtigheid''
,en pEen jagermeteen
Ckronologie.
glaswjn in dehand'',- en in hetTrippenM etonym ie of naamverwhseliny is eene htliste Amsterdam m'Een binnenhllis''en rEen
redekunstige iguux, waarin men het eene 0ud mall met 00ne muts Van bont 0P het
voorwerp in plaats van het andere noemt, boofd''@

niet wegens beider yeltlkvormigheid, maar M etsys (Quintin ofQuintjn) ofMatsys,
wegens beider onderllnge betrekking.Het is een uitstekend Nederlandsch schilder,geboren
eene metonïmie, wanneer men zegt: rIk te Antwerpen (volgens anderen te Leuven)in
lees Cats'' ln plaatsvan:rlk leesde werken
van Cats''@

1450, Yrerd eerst Opgeleid t0t smid, maar

liet op zjn 20stejaarhetaanbeeld varen,om
M etriek ofdicbtmaat,zie Dlohtkllnst.
zich t0e te leggen op de schilderkunst.TusM etrosideros Sm. is de uaam van een schen 1490 en 1491 w erd hi.lals meester in-

plantengeslaeht uit de familie der M yrtaceën. geschreven in hetSt.Lucas-gildteAntw erpen.
hetomvat boomen,heesters en slingexplanten Men moet ec'
hter zi
lne kunstbeschouwen in
m et tegenoverstaande,gave,dikke bladeren, verband metden tjd,waarin hi
j leefde.Men
fraai-roode of'witte bloemhoofdjes en drie- vindtbjhem geeneedelevoorstellingen,geen
hokkige, veelzadige zaaddoozen. Sommige ketlrig coloxiet,geene lnsseen schilderachtige
klimmende soorten hebben zulke sterke, hou- draperieën,geenevrje,bevallige penseelgbe-

tige wortels, waarmede zj andere boomen handeling,maartoeheenezekerenatuurljkheid
omklemmen, dat deze er van sterven. M . en waaxheidvanvoorstelling.Zjnmeesterstuk,
lldrl Rlbmph., een hooge boom Op de Molllk- in het musptlm te Antwerpen aanwezig, is
'
ken, levert een zeer hard hout(i
jzerhout), een triyticon, waarvan het middenstuk de
hetwelk t0t vervaardiging van riemen,ankers graiegglng van Cltrist'
tbs, de deur regts de
enz. dient. M .rpùv,
sftz Cltminyh., op Nietlw- Onthoofding van Johannes de Dooper en de
Zeeland groetjende, wordt 22 Ned.elhoog, deur links den marteldood van Jokannes de
draagt scharlakenroode bloem en en levert E van.qellstvoorstelt.D eBchilderontving daaxuitstekend scheepstimmerhout. D e inboorlin- voor300gt
llden,en laterboodEloabetlt,koningen vervaardigen daarvan hunne knodsen.
gin van Engeland,e1
'tevergeefs64000gulden
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voor. Men vindt te Antwerpen n0g eenige
stukken van hem ,- voorts te Leuven in de
St. Pieterskerk eene: rHeilige Familie''en
De marteldood van St.Erasmus'', en in
het museum te W indaor:sDe tweevrekken'
',

allen vanzjnehand.Erworden69schilderjen
van hem vermeld.00k washjvermaardals
gmid,en eenige van zjne jzerwerken zjn
bewaard gebleven.Hj overleed in hetlaatst
van 1530 ofin het begin van 1531.
M etten, afkomstig van het Latjnsche

matutina (vroegtjdig),noemtmenindeR.Katholieke Kerk de godsdienstoefening,die des

ochtends vroeg

somtjdsreedsden avond

te voren
gehouden wordt.00k het eerste
gedeelte der gebeden in het Brevier draagt
dien naam.
M etternich is de naam van een oud en
aanzienljk Duitsch geslacht2 alzoo genoemd
naar een dorp in hetPruisslsche distrid C0-

blenz.Hetwerdin 1635 in den Rjksvrjheerenstand,in 1679 inden Rjksgravenstand en
in 1803in den Rjksvorstenstand oqgenomen,
en bezit thans de heerljkheden Ko'nigswart
en Plaszin Bohemen,deheerljkheidKojetein
in Moravië,aan deRjn degoederen Gramme,
Bornbach, Oberehe, Reinhardstein en J0hannisberg,en aan de Bodensee hetlandgoed
Hersberg. H et meest verm aarde 1id van dit
geslacht is:
Clonens Zpf/zcr W enzel,prinsvon.v efferzlzlcA
en hertog TOn Tprfellc, een Oostenrjksch
staatsman. Hj werd geboren te Coblenz den
15denMeï1773,studeerde eerstteStraatsburg

en daarna, nadathj in 1790 a1sceremoniemeester de krooning van Leopold 11had bjgewoond,t0t1794 teMainz.In 1795tradhj
ln hethuweljk metgravinEleonoreftslglifz,

houdenjten einde alzoo een Russisch-Fransch
verbond te verhinderen.Duitsch-nationale ge-

voelenszochtmen bj den geslepen staatsman
te vergeefs;maarjuistdaarom vielhethem
gemakkeljk,zjn onzjdig standpunttehandhaven, bepaaldeljk na de catastrophe van
1812. Ongevoelig voor de nationale opwellingen van het Jaar 1813,achtte hj, na den
mislukten voorlaarsveldtogtderGealliëerden,
den tjd gekomen,om dekrachtvan Oostenrjk in de weegschaalte werpen en deverzwakte tegenstanderst0teenvoorzjnvaderlanflvoordeeligen vrede te brengen.Nadatna
eene bjeenkomst van Metternia metkeizer
AleœanderI te Opotslna aan deSilézisch-Boheemsehegrenzen,in den aanvang van Junj
1813, de Verbondene Mogendheden de tusschenkomst van oostenrjk hadden aangenomen, begaf M etterniek zich naar Dresden,
waar hj den 28sten Junj met Napoleon het
merkwaardig gesprek had,waarbj laatstgenoemdeoostenrjk en Metternéehmetsmaadredenenoverlaadde,waaruitM etternéa Opm aaktey
dat Napoleon in zjn jdelen waan zelfs de
Oostenrjksche vredesvoorwaarden verwierp,
hoewel hj daardoor in het bezit bleefvan
hetFransche Keizerrjk zonderIllyrië,Italië
en den Rjnbond. Met meesterljke behendigheid bragt hj het echter zoover,datde
Verbondene Mogendheden,Om Oostenrjk aan
hunne zjde te krjgen,gaarnegehoorgaven
aan al zjne werkschen,en dathj zelf,toen
OostenNk den llden Augustusaan Frankrjk
den oorlog verklaarde en zich doordeQtladruple-alliantie den 9den September met de
Gealliëerden verbond,debelangrjkster0lin
den raad der Mogendheden vervulde.Methet
doel om Frankrjk z00 diep mogeljk tever-

eene kleindochter van den grooten kanselier, nederen en tevens de opkomende magt van

en verkreeg daardooraanzienljke bezittingen. Pruissen te beperkenj verlamde hg door het
Voorts maakte hj een aanvang met zjne verdrag van Ried metBejerendestaatkunde
staatkundige loopbaan in 1797 als gezantvan van Pruissen, en belette door een herhaald
het collegie der W estfaalsche Graven op het aanknoopen vanvredesonderhandelingensteeds
vredescongrès te Rastadt.In 1801 werd hj de krachtige exploitatie dervoordeelen,door

Keizerljk gezant aan het Keursaksische Hof Pruissen en Rusland op krjgskundig gebied
behaald. Hj hield door zjne bekwaamheid
Berljn,waar htJden 3den November1805, steeds den draad der politiek in handen en
gedurende den derden coalitieoorlog tegen bezorgdeaan Oostenrjk eenmeerdanbilljken
Frankrjk,dealliantie van Oostenrjk,Pruis- invloed op den l00p der zaken.Om die reden
sen en Rusland onderteekende.In 1806 Averd heeft hj zjne opneming in den erfeljken
hj gezant te Parjs en bewerkteden loden Rjksvorstenstand en het geschenk van den
te Dresden en in den winter van 1803 te

October 1807inhetVerdragvanFontainebleau

Johannisberg ten volle verdiend.De Verbon-

eene voor Oostenrjk gunstigeuitvoering van dene M ogendheden belastten hem voorts met
den Vrede van Presburg.Bj hetuitbarsten deonderhandelinyenmetden graafvandrfpfd,
van den oorlog van 1809 werdhj eerstdoor en hj voerde dle uitDjon,nadatde Graaf
Napoleon in hechtenis gehouden en nietvöör zich te Nancy gevestigd had. In naam der
den zdenJulj aan deOostenrjksehevoo1'
pos- Verbondene Mogendheden onderteekende M etten uitgeleverd. Na den rampspoedigen slag ferlicF
zte Parjs de overeenkomst van F0nbj svagram werd hj door keizer I'rans tainebleau met Napoleon .!',alsook den Vrede
voorloopig, maar weldra voor goed in plaats van 30 Mei.Daarop begaf hj zich metde
van Rtad'
%on met de portefeuille van Buiten- ministers van Pruissen en Rusland naar Enlandsche Zaken belast,welkehj langerdan geland, waar de universiteit te Oxford hem

38 Jaar behield.Men had in dien tljd geene dedoctoralewaardigheidverleende,terwjlhj
groote verwachtingen van hem . M en be- ex den zgsten Jung eene nieuwe Quadrupleschouwde hem als een vertegenw oordiger der alliantie t0tstand bragt, waarna hj op het
Fransche partj,maar hj wasditslechtsin congrèste W eenen het voorzitterschap waarzoover a1s hj het geraden hield,eene wel- nam.Hier had hj te midden derstrjdende
willende betrekking metFrankrjk teonder- belangen een grooten invloed;hj verxhafte
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aan Oostenrjk nietalleen eeneaanmerkeljke vooxeen ligtzinnigen wereldling a18Mdternielt

uitbreiding van gebied en eene afronding der het hoogste goed,z0u voorde inwoners van
grenzen,maar 00k de heerschappj overhet W eenen tot Bchadeloosstelling dienen. D0or
verbrokkeld Italië en over het doprde stich- di
e ellendige staatkundige drjverj en door
ting van den Bond meer verzwakte dan ver- die geweldlgeOnderdrukkingvan allevrjheid
sterkteDuitschland,enbragthetOpdynastieke van denken en gelooven haalde hj zich den
belangen gevestigde Europésche statenstelsel haat Op den hals van hetverbitterdeDuitsche

t0t standthetwelk hj na dien tjd met al
zjnekrachtzochttehandhaven.Daarenboven
verzuimde hj niet,zjn eigen belang te behartigenqhj ontvingvan de vreem deM ogendheden rjke geschenltell, van Rusland een
Jaargeld, en na de tweede verdrjving van
Napoleon I aanzienljlke belooningen van on-

en Oostenrjksche volk:daarmen M etternoh

beschouwde als de bellgchaamde reactie:als

den geest der duisternis en der dwinglandj,
terwjlhj erslechtsuitgenot-engemakzucht
naax streefde, om met volkomene kalmte te
kunnen heerschen. De beweging van 1848

was dan 00k hoofdzakeljk een verzettegen
van Parjs van 20 November 1815 hersteld W eenen van 13 Maartgedwongen,zjn ontzaren in hun gezag.De Koning der beide slag te nemen en hetgeluktehem ternaauwerSiclliën verhief hem in 1818 t0t hertog '
von nood,zich aan de volkswoede te onttrekken.
Torfelll met eene dotatie van 60000 ducaten, Nu reisdehj overNederlandnaarEngeland,
en 0ok de Koning van Spanjebenoemdehem begafzich in 1849 naarBrussel,vestigde zieh
in 1826t0tgrandevan Spanjevan den hoog- in 1851 op den Johannisberg, en keerde in
sten rang metden titelvan hertog.Hj nam September terug naar W eenen.Zonder opena1B oostenrjksch gevolmagtigde deelaan het ljk deel te nemen aan het staatsbestuur,
Vorstencongrès te Aken,en in 1819 washj stond l1j het Keizerltjk Huis met zjn raad
voorzitter van het congrès te Karlstad.Des- ter zjde, en overleed den lldenJunj 1859,
geljks was hj bj hetcongrèsvan Duitsche nadat hj den aanvang van den Italiaanschen
ministerste W eenen,en bj de congrèssen te O0rl0g beleefd had. - Zjn Oudste zoon,
Troppau (1820),Laibach (1821) en Verona Ria ard, prins von X efferzlicA, geboren den
(1822) jverig werkzaam in den geest van Tden Januarj 1829,was aanvankeljk werkOostenrtjks reactionnaire staatkunde. Voorts zaam als secretaris van leyatie,vervolgens
gelukte het hem , geholpen door bekwam e a1s buitengewoon gevolmagtlgde en eindeljk
schrjvers,zooals Gentz,zjn beginsel,mdat van 1859 tot aan den val van het tweede
hetuitsluitend aan de Vorsten is opgedragen, Keizerrjk alsambassadeurteParjs,waarhj
de lotgevallen der volkeren te besturen, en een jverig bevorderaarwasvan deNapoleondatde Vorsten voorhtlnne daden aanniemand tische politiek. Sedert 1870 leefthj ambten
anders verantwoordeljk zjn dan aan G0d'', loos te W eenen.
del'scheidene Vorsten,die zikt
h doordenVrede M etternolt. Hj werd door den opstand te

algemeen door de belanghebbenden te doen
aannemen,zoodatdestaatkundigemagtenzich
solidair vereenigden t0t onderdrakking van
allevolksbewegingen.Intusschen was die vereeniging nietvan langenduur;zelfsMetternia
k0n niet beletten dat Rusland den Griekschen opstand ondersteunde en Turkje t0t
afstand van Griekenland genoodzaaktw erd,-

dat in Frankrjk de troon van hetlegitieme
koningschap werd omvergehaald en dat het
pas gevormde koningrjk der Nederlanden
w eder w erd vaneen gescheurd. Alleen in
Duitschland en in Italie
- handhaafde hj zjne
magt, welke htj aanwendde totbelemmering
van alle vrjevolksbeweginr,tûtvernietiging
vanelkenatuurljkeopenbarlngvandenvolksgeest.Datzelfde stelselvolgdehjo()k in00stenrjk,waar hj in 1821 t0t huis-,hof-en

M etz, de hoofdstad van het district Lo-

tharinqen in het Duitsche Rjksland ElzasLotharlngen en eene vesting van den eersten
rang,ligt bj den mond der Seille aan de
bevaarbare Moezel in het breede Mûezeldal,
hetwelk zich hiereenigzinszamentrektendoor

aanzienljke hoogten omsloten is,aan den

spoorweg Forbach- Metz-Novéant,van wclken er zjtakken loopen naar Diedenhoven

(Luxemburg) en Amanvillers (in de rigting
van Parjs), 130 Ned. mji van Straatsburg
en 308Ned.mjlvan Parjs.Zj isde zetel
van het gewesteljk beBtuurvan Lotharingen,

van de policie aldaar, van het bestuur van
het arrondissement M etz, van verschillende
regtbanken,van een R.Katholieken bisschop
enz.en heeftin hetalgemeeneenouderw etsch
voorkomen, maar o0k regte en goed geplastaatskanselier was benoemd en in 1826 met veide straten en fraajehuizen.De straten en
hetvoorzitterschap der ministeriêle beraadsla- pleinen dragen gedeelteljkn0gFransche,doch
gingen over binnenlandsche zaken en met de de 10 poorten Duitsche namen.Van dezenoehnofdleiding van het geheele staatsbestuur men wj de Bahnhofsthor'
in het zuiden,de
wasbelast.00k na hetoverljden van keizer Theobalds-,Mazellen-en DeutscheThorinhet
Frans I (1835) bleefMetterniel
tin hetbezit oosten,0n deDiedenhofeneren Französische
van zjn invloed en van alzjnewaaxdighe- Thor inhetwesten.Demerkwaardigstepleinen

den. Bovenal moest tot elken prjs de rust zjn er deKönigsplatz met denabjgelegene
bewaard wordenlelke vrjmoedigeuiting op m et bloemperken versierde esplanade, w aar
staatkundig ofwetenschappeljk gebied werd het gedenkteeken van Ney zich verheft,de

voorkom en of m et geweld onderdrukt, en in Place d'Armesmet hetstandbeeld van maaralle andereopzigten,m etbetrekking t0tgeld- schalk I'
abert,de Ludwigsplatz metmiddenmiddelen,staatsbeleid,onderwjs,enz.,volgde eeuwsche arcaden, de Neumarkt met eene

men den ouden sleur. Stoleljke welvaart, fraaje fontein en het Theaterplein.Destat
l
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bezit ééne Evangelische en 10 R.Katholieke krtjgsbevelhebbers uit den jongsten Duitschkerken.T0tdeze laatste behoortdeprachtige Franschen O0r10g. De buitenwerken, uit 8
hoofdkerk, in de 13de eeuw gesticht en in forten bestaande,bevinden zich thans op een
1546 voltooid,meteen toren terhoogte van atbtand van 3100 tot 5000 Ned. el van de

85 Ned. e1.Zj isin Mei1877 bj eeneillu- hoofdkerk.De omstreken der stad zjn zeer
minatie gedeelteljk door de vlammen ver- vruchtbaar en leveren kosteljk ooft(vooral
woest.O0k wordter n0g eeneProtestantsche mirabellen),heerljkegroentenengoedenwjn.
kerk gebouwd in spitsboogstjl.Yoortsheeft Aletz is het oude Dirodwrlzm der Galliërs,
men ereenesynagoge,een Keizerljk lycéum wegens de ligging der stad op hetgebied der
(gymnasium), eene kweekschoolvooronder- Mediomatricers ook wel M ediomatriea gewjzers en eene v00ronderwjzeressen,eene naamd,bj verkorting M etae, Meto,M etz.
militaire school?een instituut vo0r doofstom- Nadat zj in het midden der5deeeuw door
men, eene bibllotheek met 30000 deelen en
verschillende geleerde genootschappen. Een
groot overdekt plein op de bouwvallen van
een Romeinsch bad dient t0tgroente-,ooft-,
bloem-, visch- en vleeschmarkt. T0t de bezienswaardige gebouwen behooren voorts:het

de Hunnen onder Attila verwoestwas,viel

zj ten deel aan hetFrankische rjk en was
weldra de hoofdstad van Austrasië.Lodewl
jk
de Frpzzle werd er begraven. In 841 kwam
zj onderdeheerschappj van LotltœriwnI en
vervolgens van zjn zoon Lotltariu 11 met

paleis van Justitie bj de Esplanade,hetge- een groot gedeelte van Lotharingen,behoorde
bouw van het arrondissementsbestuur, het alzoo t0thetOostFrankische(Duitsche)rjk,
stadhuis, de schouwburg,het bisschoppeljk en stond a1svrjerjksstadaanvankeljkonder
paleis, onderscheidene kazernen enz. llet hetbestuurvan graven,die erdeKeizerljke
gröote tuighuis bevindt zich vôör het oost- regten in stand hielden. D e bevolking was
front, de kruidfabriek op heteiland Saulcy, half Romaansch en half D uitschj doeh door
en het garnizoenslazareth benevens de m ili- hare vereeniging met het Duitsche rjk vertaire magazjneninhetfbrtVoigts-lthetz(Moe- kreeg er de Duitsche taalmeer en meer de

zelfort).- De Moezelvloeit langs Metz met overhand.De burgerj bleefersteedsgetrouw
verschillendearmen;dewesteljkeisdevoor- aan het Duitsche Rjk.KarelIV verkondigde
naamste en de oosteljke brengt een aantal er op den Rjksdagin 1356 deGouden Bul,

molens in beweging.Over die armen en over die te Niirnberg was opgesteld.In 1444 werd
deSeillezjn 14 bruggengelegd.Opheteiland de stad door de Franschen belegerd, doch
Chambière vindt men een kerkhofmet2 ge- niet veroverdqmaarin 1552 namen de Frandenkteekens voor de 8400 Franschen, die schen onder M ontmoreney haar door list in
aldaar in 1870 begraven zjn.Handelen nj- bezit.Den 18den April van datjaar hield
verheid zjn er sedert 1871, doordien vele Hendrik 11 erzjn intogten droeg hareverrançois de G'
llide,
Franschen toen methunne kapitalen de stad dediging op aan hertog I'
verlaten hebben,aanzienljk verminderd,en die er zich dan 00k van 19 october 1552 t0t
het kan lang duren vöördat Metz den voor- 1 Januarj 1553 bj eenemerkwaardige belemaligen trap van welvaart w eder bereikt gering dapper verdedigde tegen Karel V.In
heeft. Yan belang zjn er de fabrieken van die dagen beroofde eene groote verhuizing
voorwerpen van leder, de loojerjen,de za- naar Duitschland de stad van de kern harer
delmakerjen en de sehoeumakerjen; voûrts Protestantsche ingezetenen, en zelfs de achvervaarûigt m en er wapens, naalden, grof terbljvenden waren zoo weinig '
Franschgelaken, hoeden, kunstbloemen enz. In hare zind,datmen op deplaatsdertegenwoordige
nabgheid zjn onderscheidenejzersmelterjen. Esplanade eene citade'1 m oest stichten, om

Men drjft er handel in wjn,brandewjn, hen in bedwang te houden.Lodewgk XIII
likeuren, bier, ingemaakte vruchten, leder, verhiet'in 1633 de stad t0t zetel van een
jzer, timmerhout, meubels enz.In 1864- Parlem enten gedroeg zich alsonbeperkt sou1866 is er eene w aterleiding aangelegd ter verein,terwjldevroegere Koningen zich met
lengte van 2 geogr.mjl.Methetgarnizoen de beschermheerschappj hadden vergenoegd.
telde de stad in 1875 ruim 47000 inwoners. Op de bezwaren der Keizerljke CommissaMetz is van oudseenebelangrjkevesting. rissen werdnietgelet,en bj den Vredevan
In 1550 werd er de muur door een walvem Mi
inster (1648)verkreeg Frankrjk de volko-

vangen, en in 1562 verree: er de Citadél.
Trawban verbouwde de vestingw erken in 1674;
in 1728- 1731 ontstonden hetM oezelfort aan
de west- en hetfortBellecroix aan de oost-

mene souvereiniteit over Aletz,Toul en Verdun. H et was echter gedaan met den voor-

maligen bloei derstad;terwjlzj vöôr1552
onlstreeks 60000 inwoners had, telde zj er

zjde.D00rhetsloopen van een gedeelte der in 1698 slechts 22000,en eerst in onze eeuw
Citadél bouwde men in 1791 de Esplanade. ie datcjferaanmerkeljktoegenomen.In1814
Na 1815 kwamen de vestingwerken inverval, en 1815 werd zj vruchteloosbelegerd,maar
maar zj werden in 1830- 1845 hersteld.Na- zj bezweek in denFransch-Duitschen O0r10g

poleon III deed er in 1867viergedetacheerde van 1870- 1871.
Daar de stad,in weerw ilvan hare vestingforten verrjzen, welke sedertde verovering
der stad door de Duitschers aanzienljk ver- werken, niet beveiligd was tegen het vér-

gterkt en uitgebreid zjn,zoodatMetzthans dragend geschut van den nieuweren tjd,was
t:tde sterkste vestingen van Etlropa behoort. zj in 1867 van groote gedetacheerdeforten
A1 de vestingwerken dragen thansDuitsche voorzien,dieelkenvjand in denoodzakeljknamen,en we1dievan aanzienljkeDuitsche heid bragten, om t0t illsluiting van hetge-
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heeleen talrjk legeraan tewenden.In 1870 leger heen een weg tebanen,heefthj niet
waren sommige forten n0g in M nbouw en de eens beproeid. Het was nu zaak voor de
overige niet voldoende gewapend.Niettemin Duitsche legerhoofden,de beide Fransche 1ewerd deze stad bj hetbegin van den oorlog gers op den duur gescheiden te houden.Tot
t0t hoofdkwartieren depôtvan hetRjnleger dat ëinde werd Metz geenszins naauw ingegekozen, en tegen het einde van Julj 1870 sloten, maar men plaatste slechts eene volbegafNapoleon ifTzichderwaarts.Toenvoorts doende krjgsmagtten westen en ten noordeaanvankeljkeoverwinningenderDuitschers den, Mgaar maen een aanvalvan Baztùne k0n
de Franschen noodzaakten,om zich tot eene verwachten saet hetdoel0nà erzich doorheen
verdedigende houding te bepalen, w erd het te slaan, terwjl men zich aan de zuid-en

geheeleRjnlegerop den regteroevervalzde oostzjde vergenoegde meteen zwak cordon,
Moezel bj Metz bjeen getrokken)daarmen gedeelteljkvanruiterj.Deverregaandelaauween beslissenden slag w ildew agen.Toen men
echter verzuimd had M ac Acl'
pzlmethetlste
en 5de korps derwaarts te laten oprukken,
liet de bevelhebber Bazaine dat voornemen
varen en besloot te Metz enkeleene sterke

heid van Bazaine regtvaardigde de stoutheid

van het Daitsche krjgsbeleid.(ledurende de
eerste dagen na den slag bj Gravelottehield
hj zich enkelbezig metde verzorging zjner
troepen en deed niets,Om dekrachtvan den

bezetting ondergeneraalColnièresdeNordeek omsluitenden vjand te beproeven.Eerstden
achter te laten rn met het hoofdleger Over zostenAugustusbetrokken zjne verschillende
Verdun naar Chalons te trekken,oln aldaar korpsenhunnestellingenbjdefortenom Metz.
het geheele Fransche leger t0t den beoogden Daar hj inmiddels berigten kreeg van de
beslissenden slag te vereenigen.Hj maakte zwakheid der belegeraars,besloot hj eene
daarmede een aanvang den 14den Augustus, poging tewagen,om zich aan denoordzjde
m aar de aanval van het lste en 7de Pruissi- doorde bel
egeraarsheeneen wejtebanenen,
sche korps op de wegtrekkende Franschen l
a
n
gs de v
ezi
stch
ingemet
n aan
deBelglscheyrenzen
t
r
ekkende
,
het leger te Chalons te
(slag van Coureelles)en de gebrekkigemaatregelen vertraagden het verlaten dervesting vereenigen. Den 23sten gaf hj den Keizer
zoozeer, dat de troepen den volgenden dag tjdi
ng van zjn plan en op den 24stenwerd
n0g slechts weinig gevorderd waren en de in den krjgsraad besloten,hetlegerop den
voorhoede reeds bj Conflans in aanraking regteroevervan deMoezelbjeente trekken
kwam metde Duitscheruiterj.Napoleon be- en langs de rivier naar Diedenhoven op te
reikte den 16den Verdun,maarreeds op den

rakken. Op den 26sten Augustus werd dan

vo
ormiddaq van dien dag werd de voorhoede 00k de armee op den regter oevergebragt;
van den llnker vleuqel) het 2de korps,in maar toen in een krjgsraad op hetkasteel
zi
jne legerplaatsbjVlonviiledoorPruissische Grimont generaal P ldlle verklaarde,dat de
granaten in zjne rustgestoord)en z0o ont- artillerie slechtsvoor éél:dag vanmunitiewas
stond de slag van Vionville-Mars la TOtlr voorzien en tevenszjnezaeening te kennen

welke welgeene zegepraalbragtaan hetDait- gaf,dat het bezit van M etz en de aanwezigsche leger,m aartoch de beslissingverhaastte. heid van een legeraldaarbj de toekomstige
Bazaine beging aldadeljk den misslag,dat vredesonderhandelingen vanhetgrootstebelang
hj de zwakheid van zjn tegenstander niet z0u kunnen w ezen,hetgeen door de overige

doorzag en alzoo verzuimde)hem metzjne generaals werd beaamd, liet Baaine zjn
groote overmagt eene volkomene nederlaag voornemen varen.Eerst toen hj den 29sten
t0e te brengen.Voorts verkeerdehj in den en 3osten Augustus twee depéches Van Afae
waan, dat de vjand hem van Metz wilde Mahon ontving,waarin deze meldde,dathj
afsnjden,zoodat hj het onderhouden van de naar de Maas trok,om zich methet Rjnlegem eenBchap m et dezevesting alseenehoofd- ger te vereenigen, kwam Bazaine terug op
zaak beschouwde.Nadathj door zjn onrus- het Oude plan. Eene poging om hetten uittig stelselvan aiossing in den slag alzjne vper tebrengen,leidde totdenslag bj Nois-

korpsen vermoeid en verzwakt,zjnl munitie seville op den 3lsten Augustusen lsten Sepverbruikt en toch den weg naar Chalonsniet tember, en daardoor w erd de bedoeling van

van allebelemmeringen bevrjd had,trok hj

den Franschenbevelhebberverjdeld.Dochal
ware zjne poging gelukt,toch z0u hj daaren kwam tot hetvoorFrankrjk noodlottige van waarschjnljk niet de gewenschte gevolbesluit om het plan zjner vereeniging met gen hebben ondervonden.lmmers prins I'roM ae-M akon te laten varen.Nu vatte hj het tfricA Karlhad allemaatregelen genomen,om
voornemen op,om in zjne sterke,welvoor- bj Diedenhoven hem met3korpsentegemoet
ziene vesting stand tehouden en hierdooreen tetrekken,terwjldaarenbovenhetlegervan
groot gedeelte van het overmagtige Duitsche M aeM al
ton op denzelfdenlstenSeptemberbj
den l7den onder de wallen van M etz terug

leger aan banden te leggen,totdat een vredesverdrag of een andere gunstige keer der
zaken hem in de gelegenheid z0u stellen)om
aan het hoofd Van een onoverwonnen leger
den roem van Frankrjk te handhaven. De

Sédan vernietigd werd. Bazaine had alleen

naar

de zuidoosteljke zjde zich e0n Weg

kunnen banen. Na de catastrophe van Sédan
werd Aletz raet krathtgeblokkeerd,doth de
Franschen vergenoegden zich in den beginne
met weinigbeteekenende voarpostengevechten.

slag bj Gravelottewasdusvoorhem eiyenljk
een maatregel t0t verdediging en vlel als Eerstteqen heteinde van Septemberwerden
zoodanig geenszinsongunstig ult.Eenepoging groote ultvallen ondernomen, om de soldaten
Qm zich naardewestzjdedoorhetvjandeljk bezig te houden en de vesting van nieuwe
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levensm iddelen te voorzien. Inmiddels werd

veer 5000 man verloren. Den 29sten October

de gesteldheid deringeslotenetroepenbj den des voormiddags werden de forten door de

dag ellendiger. Vele regens in September en Duitschetroepen brzet,enhd Franscheleger
Odober maakten hetbivotlakkéren buiten de begon, na het neerleggen der wapens,afte
stad en tusschen de forten onaangonaam en treklten, - hetgeen Onder een geweldigen

ongezond,terwjlgebrek aan levensmiddelen regen t0tden laten avond duurde.Dekrjgszich meer en meer deed gevoelen.Brood en gevangenen w erden vervolgens opgezonden
paardenvleesch waren weldradeeenigespjzen naar Duitschland.
en het aantal zieken vermeerderde op eene

D00r de capitulatie van Metzwerd cenaan-

schrikbarendewjze.T0taan denCdenOctober zienljk Duitsch lejerbeschikbaarom t0thet
verloor hetRjnleger2100 oëcieren en 40000 berennen van Parlsmedetewerkpn.Bj het
man aan dooden en gewonden.De kavallerie Fransche volk verwekte de valeeneronoverhad geene paarden meer en de artillerie voor winneljk gewaande vesting eeneonbeschrjfeeen grootdeelqeenebespanning.Aan dem0- ljke droefheid en bj velen - inzonderheid
geljkheid om zlch eendoortogttebanendoor bj Gambetta- een geweldigen toorn.openljk
de gelederen der belegeraars,was niet meer beschuldigdemen Bazaine,rl'hommedeMetz'')
te denken. 00k de belegeraarshadden intus- zooa,
ls men hem noemde,van verraad (zie
schen veelteljden,zoodat zj eindeljk in onder Bazaine).In weerwilvan allebemoeiOdobermeerachterwaartsgelegenekantonne- Jingen van Tl
tiern werd Metz bj den Vrede
menten moesten betrekken.De runderpestbe- van Frankfort(10 Mei1871)aanDuitschland
moejeljktedevoeding entyphusen buikloop afgestaan.
rigtten grootte verwoestingen aan.Niettemin
w erden door de volharding der soldaten en

M eudon,een vlek m et 5000 inw onersin
het Fransche departement Seine-et-oise,ligt

doorde zorg derbevelhebbersallemoejeljk- nabj de Seineaan den spoorweg en ismerkheden overwonnen.- Den lodenOctober hield waardig door het kasteel,aldaar in 1695door
Bazainemetdekorpskommandanteneenkrjgs- den Dauphjn,de zoon van Lodewi;kXTTG
raad) waarin op grond van den wanhopigen gebouwd en d00r Napoleon 1 op eene glansstaatvan zakenbeslotenwerd,metdenvjand rjkewjzevernieuwd.Hetisdoorfraajetuiin onderhandeling te treden. Bazaine wendde nen omgeven.Na den staatsstreek van 2 Dezich eerstregtstreeks t0t de Pruissischeregé- cember 1851 werd heteen zomerverbljfvan
ring;hj zond generaalBoyer naarVersailles JerômeNapoleon en na diensOverljden (1860)
om voorzjn legerden vrjen aftogtmd wa- van zjn zoon prinsNapoleon.Dehoogten van
pens en oorlogstui'g te bedingen,onder voorw aardej dat het gedurendo den loopenden
00r10g niet tegen Duitschland z0u dienen.

'

N

Hj beoogde nameljk met zjn talrjk leger
de herstelling van hetKeizerrjk.Niettemin

$

weigerde keizerin Ew-glnie, toen Boyer haar
op Chislehurst bezocht,aan die onderhandelingen deel te nem en. D aarenboven was het
voor D uitschland onnoodig, zich doordeherstelling van N apoleon op den troon den haat
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zcildden 25sten October generaalChangarnier
naar den Prins, die echter van nietsanders

overgave van het leger en van de vesting.
De voorraad van levensmiddelen wasuitgeput
en eene verdere volharding z0u tot niets
leiden! zoodatmaarschalk Baainet0t de capitulatle besloot. Deze kwam den 27sten October tot stand.Hetleger en de vesting met
al het oorlogsmaterieel en alle eereteekenen
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een krjgsraad te hebben gehouden,zond ,
Ba-

wildehooren dan vaneeneonvoorwaardeljke
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van Frankrjk op den hals te halen,daar

Bamine in elk gevalgenoodzaakt was Om te
capituléren. Afen verYiees dus Bazaine eenvoudig naar prins Friedrich Xlrl,den bevelhebber der belegeringstroepen.Na nogmaals
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zouden aan den vjand worden overgeleverd.
<
' %'N
Het legef, 3 maarschalken, 4000 oëcieren
i
e
en 173000 man (waaronder20000 gewonden
Jfev- alhamantécum.
en zieken en 00k denationalegarde),werd
krjgsgevangen, - een materieelterwaarde MeudonbestrgkenParjs,zoodatdeDuitschers
van 80000 francs, 53 adelaars,en vaandels er in 1870 eene reeksvan batterjen opwieren debelangrjkebibliotheek vielendenover- pen,waarna deParjzenaarsvruchteloozep0-

winnaar a1s bezit ten deel. De belegeraars gingen aanwendden,om zich daarvan meester
hadden in de veldslagen en sevechten,als- te maken.
mede in de lazarethen 102 oëcleren en ongeM eum T. of Dœergeppe is de naam van

MEUM- MEURTHE.

545

een plantengeslachtuit de familiederScherm- van Frederik, erfgraaf van .ve'
yr.s en, naar
bloemigen en uit de afdeeling der Seselineën. men meldt, van eene abdis van hetH.Ce-

Hetheeftgeen omwindseldochomwindseltjes
met weinig bladen. De vruchten zjn kantzuilyormig met 5 scherperibben,de vlakjes
zjn geljk en dezaadnert'isuitgehold.In 0ns
Vaderland hebben wg de moeras dt
vergeppe
(M.inundatum L.4 metkruipenden stengel,
getande bladeren,haarvormige ondergedoken

cilia-klooster te Keulen.In 1519 washj in
dienst van den hertog van Gdl/r en volgde
M aavten '
pgs Rossem op als stadhouder in

Friesland en Gelderland.Hj maakte zich beruchtdoorzjnewreedheid en deedvoortste
Utrecht vele gouden en zilveren voorwerpen
uit de kerken naar de munt brengen, om

en wigvormiqingesnedenbovengekomenblaad- zjnemuitziekesoldatentebetalen.Hjyenoot

Jesenz-spletlgebloemschermpjes.M.cfAgplcltA m J'
ccg., meteen rolronden,schuinschen,
zeer dikken wortelstok, fraaje, vindeelige
bladeren met haarvormige blaadjes en witte

echter de gunst van keizer Karel Jr,d1ehem
t0t raadsheer benoemde en methetgraafschap
en de domeinen van D alem begiftigde.In1566

Wj geven hierbj eene afbeelding van deze
plant,nameljk in a hetbovensteen inbhet
onderstegedeelteopl/sdedernatuurljkegroote,
in ceene bloem op vjfvoudige grootte,in d

zooveeljverin deoudetalen,dathjop 12jarigen leeftjd Latjnsche redevoeringen 0pstelde en een jaar daarna Grieksche verzen
maakte, terwjl hj Op l6jarigen ouderdom

overleedhj in hoogen ouderdom.

bloemen, vindt men vooralin de bergweiden
M eurs (Johannes van) of M eursius,een
der Vöôr-Alpen, alsmede in Schotland. De uitstekend Nederlandsch letterkundige,gebowortelstok w ordt door veeartsen gebruikt. ren te Loosduinen in 1579,oetbnde zich m et

eene vrucht, die pas van den drager islos- eene verklaring leverde van den duisteren
gesprongen, en in e eene halve vrucht in Griekschen schrjverLyeopl
tron.Gedurende10
doorsnede,beide op 3-voudige grootte.
Jaren was hj onderwjzer derkinderen van
M eurs 0t'M örs is de naam van een voor- Oldenbarnereldt,ontving in 1608 te orleans
malig W estfaalsch vorstendom op den linker den titel van dodor in de regten en werd in
oever van de Rjn,omgeven doordehertog- 1610 hoogleeraar in degeschiedenis en Griekdommen Cleef,Gelderen Berg en dooreenige sche taal te Leiden, w aarna de Staten van
t0t Keur-Keulen behooxende landen.Hethad Holland hem t0thunnen geschiedschrjverbeeene uitgebreidheid van 6 1 geogr.mjlen noemden.Schoon hjalsRemonstrantschgezind
w as leenroerig aan de Ilertogen van Cleef. veelte ljden had,k0n men geenegegronde

D00r het huweljk derdochtervan denlaat- reden vinden om hem te verwjderen,doch

sten graafFrederik 'tlJs uKeurs vervielM eurs van A dzfr: volgde in 1625 eene beroepingvan
aan den graaf van F'
dfzezlct?zr,en na het uit- Cl
tristiaan IF ,koning van Denemarken,naar
sterven van ditgeslacht vermaakte delaatste de lloogeschool te Soroë, en overleed aldaar

gravin ditlandschap,in strjd metderegten den zostenSeptember1639.Vau zjnegeschrifvan Cleef, aan prins vclrif.
svan OrJw.#,in ten vermelden wj: sfuycophronisCassandra
w iens geslaeht het bleef totdatna den dood (1596 en laterl'',- pspecilegium adTheocriti

van prins Willem II1 de koning vanPruissen, Idyl
lia (1597)'1,- mExcercitationes criticR
Frederik J, als hertog van Cleefzich hetin l
e bri IV (1599)'', - rGlossarium Graecû1702 toeeigende en het in 1707 t0t een vor- Barbarum (1610; 2de druk 1614)'',- rRestendom verhief.Bj den VredevanLuneville rtlm Belgicarum liber ulms(zeerzeldzaaml''
XFerdinandus sive libriIV de rebus per
(1801) werd Meurs aan Frankrjk afgestaan,
doch door den Vrede van Parjs kwam het sexennium sub Ferdinando,duce Albano,in

weder aan Pruissen en behoortthans (sedert Belgio gestis (1614)'', pDe populis Atticae
1857) als een zelfstandig arrondissement t0t libersingularis(1616)'',- rAthenaeBatavae

het Pruissische district Diisseldorf. De voor- si
ve de urbe LeidensietAcademia,virisque

malige hoofdstad,desgeljks Meurs geheeten, elaris etc.(1625)'',- rllistoriae Danicae llbri
teltruim 3000 zielen en beziteen0udkasteel. III (1630)'', - alsmede uitgaven van vele
Van hetaloud geslachtder graven van X dffr.s Grieksche schrjvers.Zjne roperaomnia''ververmelden wj:
schenen in twaalfdeelen (1741- 1763)infolio.
W alraren
in de eerste helftder
M eurthe is de naam van een voormalig
15de eeuw dom proost te Utrecht. Hj werd departementinhetngordogstenvanFrankrjk.
door somm ige kanunniken aldaar t0tbisschop Hettel
deop 1101
/2EJgeogr.mjlruim 428000
gekozen en door paus Felo T'rin die waar- zielen en had Nanel't0thoofdstad. Do0r het
digheid bevestigd.Men wilde hem echterniet sl
uiten van den vrede met Daitschland (10
erkennen,en daarzjn tegenstanderRadolplt Mei 1811) werd een gedeelte van dit depar1wl Diepkorst door paus Eu-qenius ITrt0tbis- tementafgestaanaanhetDuitscheRjk,waarna

schop van Utrecht gewjd was en O0k in het overbljvendemethetbehouden gebleven
Utrecht zetelde,hield W alravenzjn verbljf gedeelte van het departement Moyelle verte Arnhem en te Dordrecht,en handhaafde

eenigd werd t0t het depaxtement M eurtke-

zjn geesteljk gezag in Gelderland,Holland M oselle.Ditlaatsteomvatde arrondissementen
en Zeeland.00k deed hj Rudolpl
tindenban. Nancy,Luneville en Toul(van het voormalig
De cardinaal Cwsa bragthetevenwelt0teene departement Melrthe) en het arrondissement
schikking door Walraven t0t bisschop Vall Briey (van hetvoormaligdepartementMoselle).
Miinster te doen benoemen. Laatstgenoemde Hetheett op 95,2 EJ geogr.mjlrt
lim 366000
overleed te Arnhem in 1456.
inwoners en Nancy t0thoofdstad.
Het
depar
t
e
m
e
nt
M
eur
t
he
e
t
M
os
elle draagt
Cl
tristW elvan Adlrt
:, een onwettige zo0n
X.
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onderscheideneheuvelachtige uitloopersvan de van,Anahuac, verheft zich eenerj van vulVogôzen en Ardennen,en wordtdoordeMoe- canischesneeuwkruinen,terwjldebergreeksen
zel,de Meurthe, de orne,de Chiersenz.be- van het noorden het aanzjn geven aan de
sproeid.Deheuvelszjnmptbosschenenwjn- hoogvlakten van Durango, Senora enz. De
gaarden bedekt,en de grondiserzeervrucht- hoogvlakte van Anahuac of het eigenljke
bM r. Men verbouwt er veel graan en tabak Me:ico ligt we1iswaartussehen dekeerkrin-

e
n 1/:millioen Ned.vaten wjn.00k isde gen,doeh wegenshunnehoogte(2000Ned.el)
veeteelt er van veel belang, en de bodem
hebben er alleen dekustterrassen aan debeide

levertereenovervloedvanjzererts.Menheeft
ervoortsbelangrjkeglasblazerjen,pottebakkerjen,katoenspinnerjen)wolspinnerjen,papier-en kM rsenfabrieken,terwjldehandel

zjden een tropisch klimaat.Dit laatste be-

weegtzichjwatdewarmtebetreft,tusschende
keerkringshitte aan het strand en de eeuwige

sneeuw der berggevaarten. Gewoonljk 0nderscheidt men er den heeten, gematigden
en kouden gordel.De noordeljke,buitenden
keerkring gelejene,gewesten worden natuurdeMme
e
s
l
e
a
n
d
e
r
e
d
e
p
a
x
t
e
me
n
t
e
n
v
a
n
Fr
a
n
k
r
j
k
.
exlcaansche GolfOfGolf'
plzlMeœieo ljk kouder bp klimmendebreedte.Hetland
noemt men datgedeeltevan denAtlantischen wordt er dikwjls door aardbevingen en de
er door onderscheidene spoorwegen bevorderd
wordt.Hetvolk is er meer ontwikkeld danin

Oceaan, hetwelk het verst westwaarts door- kust door orkanen geteisterd. Al de hoogdringt in hetvaste land der Nieuwe W ereld. vlakten van Mexico zaaar vooralde noorde-

zjgrenstalseenegrootebinnenzeeinhetnoor- ljke,hebben veelte ljden van de droogte,
den aan de Vereenigde Staten van Nûord- daar dekeerkringsregens er alleen in hetzuiAmerika,in hetwesten en zuiden aanMexico deljk gedeelteheerschen,en welin demaanen in het nostenaande schiereilandenvanF10- den Junj t0tSeptember.Daari
n liqtde00rrida en Yucatan,en isvan diezjdeuitden zaak van het gemis van groote rivleren.De
Oceaan toegankeljk door2kanalen,nameljk belangrjkste van deze zjn de Ri0delNorte,
door de straat van Yucatan (25 geogr.mjl welke in Nieuw-Mexico ontspringt,de noordosteljke grens des lands vormt en zich in
breed) en de straatvan Florida (30geogr. O
mj1 breed), welke gescheiden zjn doorhet de GolfVan Mexico uitstort, en de Colorado
eiland Cuba. De gedaante dezer Golfis zeer de Occidente, die haren oorsprong heeft ill
regelmatig; zj vormt eene elligs met eene hetzeltie hoogland en zich uaar de Golf van
groote as van 235 en eene klelne van 150 Californië spoedt, terwjl hare zjrivier, de
geogr.mjl.Hetzuideljk gedeeltedezerwa- Gila, evenzeer een gedeelte der noordeljke
terkom is de Baaivan Veracrt
lz (Campêche- grenzen afbakent.Van de meren is het Chabaai) en het noordoosteljk gedeelte de Apa- pala het grootst en het Tescuco of'hetMeer
lachee-baai.In de Golfvindtmen slechtswei- van Mexico hetmeestvermaard.De grond is
nige kleine eilanden,ofschoon zj nietzeer er op verre na niet overaleven vruchtbaar.
diep is. Hare oevers bestaan uit aangeslibd Het eigenljke Mexico ofhet hoogland van
Anahuac behoort t0t de meestgezegende gewesten der wereld.Toeh vindtmen ook daâr
'
naast een hoogst weligen plantengroeidorre,
zandige streken en naastde prachtigste hlogBehalve eenigeriviertjesvan deMexicaansche dalen woeste, van w ater verstokene oorden.
hoogvlakte en van het Noord-Amerikaansche Niet geringer is het verschilin de noordeljke
laagland,storten in deze Golfslechts2groote deelen van M exico, w aar zich onafzienbare
land, zoodat men er sleehts enkele goede
havens vindt, zooals die van Veracruz in
Mexico, van New-orleans in Louisiana,van
Pensacola in Florida en van HavanaopCuba.

stroomen zich uit,nameljk deMississippien savannen uitstrekken,die in het droogeJaarde Rio del Norte. Toch is de Golf a1s het getjde op eenewoestjn geljken,doch inhet
YFa'e de bron van den grooten, naar haar natte met gras bedekt zjn, terwjl er zich

geM
noemqen Golfstroom.

exlco of Mqpeo, t0t1824 de belangrjksteSpaanschekolonieinNoord-Amerikaen
Aadientjdeenonafhankeljkerepublikeinsche
statenbondmeteen gedurig gewjzigdenregé-

tevenskale gebergten verhefen.De .veracheidenheid van klimaat, door de terrassen ver-

oorzaakt, geeft er yelegenheid tothetver-

bouw en van de voedlngsplanten van hetkeerkringsgebied en t0thet kweeken van de culfngsvnrm ,grenstin hetnoorden aan de Ver- tuurgewassen dergematigde luchtstreek.Men
eenigde Staten,inhetoosten aan dezehatsten vindter bananen,de broodvrucht,de kokosen aan de Mexicaanscbe Golf,eninhetzuiden noot,devanilleen deeacao?- voortskoëj,
aan de Stten van Midden-Amerika en aande suiker, katoen, indigo, maïs en tarwe, en
Stille Zee. Hoewel reeds in 1845 Texas,in desgeljks gerst en aardappels.Delandbouw
1848 zjne noordeljkegewesten (Nieuw-cali- is er de voornaam ste bron van bestaan en
fornië,Nieuw-Mexico en hetIndianengebied) werd er reeds vroeg door de inboorlingen en

en in 1854 hetMesilla-dal (Arizona) bj de
Vereenigde Staten van Noord-Amerika zjn
ingeljfd,heeftMexiconogsteedseeneoppervhkte van34892 D geogr.mjl.De gedaante

later onder de Spaanscheheerschappj op de
boerderjen (haciendas)metjvergedreven.De

de Cordillera#,die ereen eiqenaardig karakterhebben,haarzj erzich m hetalgemeen
in den vorm eenerhoogvlaktevertoonrn.Op
M tzuideljk gedeeltevandeze,dehoogvlakte

pen verlaten,en vele kunstm atige lnrigtingen

gestadigeburgeroorlogen hebben erechtervele

handen en grgote kapitalen aan dat bedrjf
van den bodera Aiordt er vooral bepaald door ontrukt.Yele landen zjn verwoest?vele dor-

totbesproejingvandengrondJammerljkver-

nield. Slechts l/sste van den bebouwbaren

grond is in gebruik. Vooral de suikerteelt
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leverterveievoordeelen op,en dekoëjvan van Veraertlz over orizabajCordova enAeal-

Xalisco is z0o goed a1s de beste van Costa- zingo naar de hoogvlakte. Voor 't overige
rica. De indigoplant groeit er in een groot heeft men er nagenoeg geene gewone kunstgedeelte des lands in het wild, en op den wegen,zoodatvele handelswaren op den rug
muildieren worden vervoerd. Intusschen
heeten gordel(Tiërora
s caliëntes) levert rjst vand me
erme
inlj
187
sox
ni
dceorsn
ca
ha
ei
nera
een overvloedigen ogst. Men heeft er cacao ha
wegen,nna
k 6vraenedMe
rde
Ve
8P
cr
0uz
0',
van uitmuntende hoedanigheid,en in Michoacan groeitin het wild eene tlitmuntende hen- van Zam ora naar M edellin, van Apizaco naar
nepsoort. De katoenheester tiert er op den Puébla,van Mexico naar Tlalnepantla,van
heeten gordel overal en verspreidt zich door Veracruz naar Jalapa en van Merida n= r
wortellooten van zelf, en het katoen is zoo Progresso,tezamen 595Ned.mjl(van 1000

;Jn en z0o lang van vezel,dathetdeverge- Ned.el ieder).Detelegraafdraden hadden er
ljking metdatvan de Sea-lslandskan door- in 1875 eene lengte van 9250 Ned.mjl.In
staan; die heester draagt er zulk een overvloed van vruchten, dat een arbeider er gemakkeljk 125 Ned.pond plukken kan,alzoo
zesmaalz00 veela1s op de Sea-lslands.Toch
worden er slechts 25000 balen (elk van 200
Ned.pond)verbouwd.Alleen de StaatOaxaca
levert cochenille. De maïs geefter een 300-

1876 waren er 855 postkantoren!en hetaantalverzûndene brieven bedroeg ln 1874 ruim

11/2millioen.
Hetaantalinwonersbedraagter(1873)ruim
91/4demillioen.Zj zjn zeerongeljk overhet
land verdeeld en behooren,nadatallegeboren

Spanjaarden in 1829uitdeRepubliekverbanvoudigen oogstenwordtere1kJaart0tz-maal nen zjn,tot4 hoofdklassen,nameljk Creolen

t0e verbouwd. De ttlssehen de mak's uitge- ofBlanken vanSpaanscheafkomst,omstreeks
zaaide zwarte boonen vormen er in hetalge- 1 millioen, - Indianen of oorspronkeljke
m een hetvoedseldergeringerestanden,evenals inwoners, omstreeks 41/c millioen,hoofdza-

bj onsdeaardappelen.Tarwegeeftin Puébla keljk Azteken op de hoogvlakte van Anaen elders een Go-voudigen ûogst, en de gerst lluac,

Negers)wier aantalna de opheëng

desgeljks. De veeteelt is er evenzeer van der slaverng gestadig vermindert,omstreeks

C
ootbelang en stWre
ktez
ich uitt0taldehuis- 70000,- erlX leuelinyen)uitvermenging van
dleren der Oude '
rel'
ld.Met betreklting t0t genoemde 3 rassen ontstaan,Omstreeks3 m ilhet rjk der delfstoFelz bekleedt Alexico den

hoogsten rang OP Onze aarde, ofschoon het
thans niet langer die groote m assa's goud en
zilver levert, die men eronder de Spaansche

lioon.M et uitzondering van omstreeks200000
woeste Indianen,behoortnagenoeg degeheele
bevolking t0t de R.Katholieke Kerk ,die er

dooreenaartsbissehopen12bisschopjenwordt
heerschappj verzamelde,zoodathetvool
.Ca- bestuurd.De lagere geesteljkheid lserzeer

lifornië en Atlstralië moet Onderdoen.Toch
werd er in 1873 voorruim 24 millioen dollars
aan zilver en voorbjna één millioen dollars
aan goud tlitgevoerd.Svjders behoorden t0t

weinig ontwikkeld, en dit heeft een hoogst
lloodlottigen invloed op de ingezetenen. In
plaats van beschaving en veredeling des ge-

lnoedsvindtmenereonezinneljkeeeredienst,
de uitvoerartikelen van datJaaraan huiden prachtige beelden en ltostbare sieraden, 0p11/
,aan hout 1,aan koffi
j 1/'
cmillioen dol- togten en indrukwekkende vertooningen,terlc
lars, - voorts cochenille, vanille, huiden, wjldeuitbreidingderwelvaarterbeletwordt

talk,indigo,parels enz.
(1oor de ophoopiug van grondbezitindedoode
Van grootbelang is er de katoen-industrie, hand.Men schatdei
nkomsten derKerk 500/0
welke inzonderheid in Guadalaxara en Puébla hooger dan die van den geheelen Staat.D e
te huis behoort 0n zich vooral bepaalt tot talrjke volksbewegingen en omwentelingen
grove katoenen stoFen,dealdaargebruikeljke werden er in den regelveroorzaakt door het

sjaals (rebôzos) en eenige andere goederen; verlangen om het geestdoodend priesterjuk af
zj is echter nog niet voldoende vûor de na- te schudden. Toen eehter na een drielarigen
vraag.Ook is er de vervaardiging van wollen burgeroorlog de vrgzinnige partj de ûverhand
stof een gewigtige tak van njverheid.Voorts behield,riep de elerus de Fransehen tehulp,
heeft m en er hoeden-en zadelmakers,goud- om de Republiek te vernietigen.Doch daaren zilverwerkers,welke laatsten keurig werk over later.Het onderwjs is erallerellendigst;
leveren. In Durango, Mexico? M ichoacan en maar men vindt er 10 kweekscholen voor
Oaxaca heeft men jzergieterjen? welke de priesters met 3000 leerlingen.Alen heefteene
beste Engelsche naar de kroon steken.Handel openbare boekerj te Mexico met 21000 en
en njverheid zjn eraan vele beperkendeen eene te Puébla met 3000 boekdeelen.
kostbare bepalingen onderworpen,endesluikHettegenwoordig Alexicoomvathetgrootste
handel wordt er op reusachtige schaal ge- gedeelte van het voormalig onderkoningrdk
dreven.Tot dehavensaan deGolfvanMexico Nieuw-spanje, hetwelk verdeeld wasin het

behooren er: Sisal, Campêche,San Juan de
Tabasco,Veracruz,Tampico,Isla de Carmen
en Matamoros, - aan de Zuidzee Acapulco,
San Blas,Mazatlan Huatulco en M anzanillo,
en Guayamas en Altata aan de Golf van Californië.De handelsvloot telter n0g geen 300
schepen.Men heeft er een grooten weg van
Veracruz over Jalapa,Perote en Puébla naar
Mexico en verder naar Toluea,alsmede êén

eigenljkeMexico(Oud-Mexico)in hetmidden

en in het zuiden, - Nieuw-Mexico in het
noordoosten, - en Californië in hetnoordwesten.Onder den naam van Vereenigde Sà-

ten van Mexico (Estados UnidosMexicanos)
vormde M exicoeeneRepubliek,wiergrondw et

(van 4 Odober 1824), ingerigt naar die der
Vereenigde Staten van Noord-Amsrika,in 33

jaar niet minder dan 22 maal- het laatst
35*
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den 4denFebruarj 1857- gewjzigdis,z0p- ten geene andere voortbrengselen gebruiken
datderegéringsvorm erdikwjlsop eenem0- dan die van hetXoederland.In weerwilvan
narchie geleek.De vorm van een Bond bleef die verfoejeljke onderdrul
tking bleefMexico
inmiddels steeds behouden, hoewel in som- aan Spanje onderdanig en leidde,evenalsde
mige Frensstaten weleenspersonenopstonden, overige Spaansche koloniën, een kwjnend
die zlch van hetgezag meester maaktcn en leven,totdat deverdrjving derBowtbonsuit
dit geruimen tjdhandhaafden zonderzich te Spanle 00k dââr t0t eene omkeeringleidde
bekreunen 0DA het bewind in de hoofdstad. van den staat van zaken.Reeds in 1809 w as
Thans is er hethoogste gezag verdeeld over in Mexico. waar degeesteljken den eerbied
de W etgevende Magt (het Congrès), den voor hetabsolutismus der Bourbons bj het
President,thans (1877)PorsnloDicz,opvol- volk wisten wakker te houden,eeneregéring
ger van Sebastiano Zert
?,
o de Fj/c#J (geko- opgetreden in naam van Ferdinand TVJ,doch
zen voor 4 Jaar in 1872 en herkozen in zj verklaarde zich teyen de Junta van het
1876), en de regtsmagt.Hd Congrèsbestaat Moederland,daarditllgchaam zjnetoestemuit een Senaat(56 leden, gekozen vooreen ming weigerde t0t de afschaëng der oude
tjdperk van 4Jaar,uitelken Staat2)enuit misbruiken en belemmeringen. Reeds waren
eene Kamer van Afgevaardigden (tengetale 2 partjen Ontstaan,deOud-spaanscheen die
van 331,gekozen doorhetvolk met een zit- derCreolen, en dezelaatste,uitrjkegrondtingstjdperk van 2Jaar).Beideligchamenbe- bezitters bestaande,verlangde n0g meer zelfnoemen iedere maand hunne voorzitters.De qtandigheid en deelaan het bewind.hetwelk
voorzitter van het hooggeregtshofis vice-pre- alleen aan geboren Spanjaarden werd toeversident der Republiek jen deverschillendeSta- trouwd.DeonderkoningVenegaszochtinMexico
ten worden door gouverneurs bestuurd.Deze de gehoorzaamheidjegenshetregentschap en
Staten zjn 27in getal,en men heefterdaar- Jegensde CortesteCadixtehandhaven,maar
enboven een Bondsdistricten een territorium. prikkelde doo1*zjne vervolgingen devrjzinDe hoofdstad is Mexico (zieonder).Andere nige partj n0g meer t0teene omwenteling,
belangrjkesteden zjnerLeonmet100000,- welke in September 1810 een aanvang nam
Guadalaxara met71000,- Puôblamet67000, met den opstand van den priester Hidal
go,
Guanaxuato met 63000, - Morelia met een begaafd en bj de Indianen zeergezlen
37000,- San Luis Potosimet 34000 en Za- man.D00r deIndianen ondersteund,trok hj
catecas met 31000 inwoners.
met 80000 man naar dehoofzstadqdaarhj
Men verkreeg in Europa de eerste berigten echter met zjne ongeregelde troepen geen
nmtrent Mexico van de Spaansche zeevaaxders aanval k0n ondernemen, werd hj door de
8olQ en Pinzon,diein 1508 Yucatan ontdek- soldaten van den Onderkoning in onderscheiten, doch eerst10J=rlaterlandde Grqalra dene gevechten geslagen en door de zjne
op de oostkustvan Anahuac.Aldaarverscheen verraden en aan de Spanjaarden uitgeleverd,
in hetJaar1519Fernando Cprfezenveroverde die hem den 27stenJulj 1811ter dood braghet groote rjk der Azteken, datvervolgens ten.De 0orlog derpartjgangersbleefop het
den naam ontving van Nietlw-spanje en dopr platte land nog w oeden,m aar de uitspattinSpaansche onderkoningen - ieder voor ecn gen der opstandelingen was voox de aristotjdvan 5Jaar- werdbestuurd.Meermalen cratische Creolen nietminder lastig dan voor
deden de inboorlingen pogingen, om den de Spanjaarden.Deomwenteling ware welligt
Spu nschen boei te verbreken, doch te ver- in haren aanvanggesmoord,indien dewreedgeefs. Gedurende 270 Jaren Tverd het land heden van den nl
euwen onderkoning Colk'a
dpor de Spanlu rden metde grootste zorgvul- geene aanleiding hadden gegeven tot een
digheid bew aakt en aan vreem delingen Ont- nieuwen opstand.W é1 zocht zjn opvolger,
zegd, terwjl de handelmet Europa alleen admiraal Apodaoa, dien te beteugelen,m aar
gedreven werd in de havens van Veracruz en
Acapulco. Uit laatstgenoemde stad vertrok

het was reeds te laat.Noch de onderwerping
van onderscheidene aanvoerders der opstandeJaarljks slechts één Koninkljk gal
joen naar lingen,noch degevangenneming van Noltolas
Manila, om goud en zilver naar de Phillip- Wrcro, noch het verdrjven van Vittoria,
pjnseheeilanden tebrengenenmetspecerjen noch hetfusilléren van Xavero A ilc k0n de
en kostbareChinésche en Oost-lndischewaren omwenteling stuiten in haren l00p. Gedurig
terug te keeren. De handel met Europa uit sterker ontwikkelde zich hetstreven naaronVeracruz werd t0t1778 gedreven doormiddel afhankeljkheid. Er ontstonden provinciale
van een M ntalzoogenoemde registerschepen, besturen en congressen,en in 1820w asponaf-

die,metvergunning derregérinr,alle4jaren hankeljkheid''hetalgemeenewachtwoord.De
uit Sevilla en Cadix naar Mexlco stevenden. hoof
dlbidervan denoqstand indiedagenwas
Eenigegroothandelaarsin dehoofzstadMexico A errero,di
e alleen zlch staandehield teyen
kochten de ladingen op de markt te Jalapa, de Spanlaarden. Met hem vereenigde zlch
nm ze vervolgens tegen willekeurigeprjzen Itwrbide, die gedurende korten tjd aan het
M n kooplieden in het klein van de hand te
zetten. D e registerschepen w erden ia 1778
afgeschaft, en aan meer havens vergunde

hoofd derzaken optrad a1skeizervan M exico.
Na den valvan laatstgenoemde voltooide het
Congrèsdeconstitutievan16Decem ber1823,en
Spanle een vrj verkeermetMexico. Voorts deze werd den 4den October1824afgekondigd.
G fwas hetM n de Mexicaansche Creolen verbo- Het Congrès verkoos generaalFernandez '
4en wjn-en oljfgaardenaan te leggen,hen- toro t0teersten president,en deslavenhandel

nep:vlasen salraan teverbouwen.Zj mog- werd er door de wet van 13 Januarj 1825

MEXICO.

549

afgeschaft. Den 29sten December 1825 ver- generaalBarradas toevertrouwd.De troepenj
klaarde het Congrès zjne zitting geëindigd 34000 man sterk ,stapten den 24sten t0t 4en

en diedag isdegeboortedap derRepubliek, z7stenJulj tePtlntadeXeresaan land,maar
welke eerst door de Vereenlgde Staten,toen

doorGroot-Brittanje,en vervolgensdoorP0rtugal, Brazilië, de Nederlandbn, Zweden,
Denemarken)Pruissen en Frankrjk werd erkend.
De geschiedenis der eerste 20 jaren van

werden weldra door k
%anta 2zl/1 omBingeld,
zoodat Ba/rradas den llden September 1829
capitulêren en zic'
h naar Havana inschepen
moest. Twee maanden later ontstond, met
Bustamenteaan hethoofd,eenezamenzwering
tegen Guerrero) en toen deze afstand deed

partjtwisten en omwentelingen.Daarin wekt
een tweevoudig streven onze aandachtj nameljk het eene om depriesterpartj,welke
naar een absolutistischen regéringsvorm streefde, onschadeljk te maken,en hetandere,

van zjnebetrekking,koosmen den lstenJanuarj 1830 hethoofd derzamenzweerdersin
zjne plaats.W êlpoogde A errerowederhet
gezag in handen te krjgen,maar hj werd
meermalen geslagen,en eindeljkdool'verru ;
gevangen genomen en den l7den Februarj

deze Republiek leverteen treurig tafereelvan

dat der Creolen, om de Indianen en Kleur- 1831 te Oaxaca doodgeschoten. lnstamtente
lingen van het regéringsbeleid tlitte sluiten. herstelde ntl de orde,maar kwetste de vrien-

Spanje bood n0g langweêrstandaan devermaningen van Engeland en Frankrjk,om de
onafhankeljkheid van Mexicoondervoordeelige voorwaarden te erkennen.Eindeljk verl00rdatrjkhetlaatsteversterktepunt,hetwelk
hetin Mexicobezat,nameljk devesting San
Juan de Ulloa op dereedevan Veracruz;zj
werd bj capitulatie van 19 November1825

overgegeven.Erheerschteeeneaangenamel'ust,
toen een algem eene zendbrief van patls Leo
de Mexicanen aanspoorde,om zichweder aan
het Moederland te onderwerpen. Aanstonds
keerden de woelingen terug.Dearistocratische

independenten (Escoceses) verlangden: dat
een Spaansche prins zich op den Mexlcaanschen troon z0u plaatsen.Bj de partj der
democratischeindependenten (Yorkinos)voegden zich de Europésche Spanjaarden en de

den van hetMexicaanschevaderlanddoo1*zjn

aristocratisch bestuur en vooral door de opheft
lng van reedsvermeld verbanningsdecreet.

Dientengevolgeplaatste zich in Januarj1832
Santa A nn@ aan het hoofd van den opstand
en verklaarde, dat Pedrazza de regtmatige
president was. De meerderheid der Staten

deelde zt
ln gevoelen.Na verschillende gevechten werd de strjd den lstenen zdenOctober
1832 beslistdoorde zegepraalvan SantaAnna

bj Puébla.Nu slootBustamentemetPedrazm
en î'anta Anna eene overeenkomst, volgens
welke Pedrazza t0t aan den lsten April1833

het presidentsehap z0u waarnemen,terwjl

eene algemeene amnestie werd verleend voor
alle staatkundige overtredingen sedert 1828.

Den zden Januarj 1833 trok hei leger van

Santa a4lzltz de stad Mexico binnen,en PeCentralisten, die aan een aristocratiseh cen- tfrtzzzc vestigde zich in het nationaalpaleis.
traalbewind de voorkeur gaven.Eerstgenoem- In Maartwerdvoort
sSantaAnnat0tpr
rsident
den behielden Onder den vice-president,gene- en de geneesheer Valentino Gomez FJ,
rll: t0t
vi
cepr
es
i
de
nt
gekoz
en.
Het
s
c
he
en
,
dat
de
raal Braro,eenigen tjd deoverhand;maar

in Januartj1828 verworven deYorkinosonder liberale jartj na eene vierjarige worsteling
generaalGuerrero de zegepraal.Daarop moes- de overwlnning had behaald;doeh de geesteten de invloedrjkste oud-spanjaarden deRe- ljkheië en de n0g inlandig gebleven Spanpubliek verlaten. Nu verkoos men den ver- Jaarden spanden alhunne krachten in,om de
diensteljken minister van O0rl0g Pedrazza hervormingen op het gebied van Eeredienst
totpresident,doch de Yorkinos beschouwden en Oorlog,w aartoe door hetCongrèsbeslûten
hem a1s een aristocraat.M et verbittering gre- was,tebeletten,daa:men bevreesd w asvoor
pen laatstgemelden naardew apens,en k%anta deverbeurdverklaring dergeesteljkegoederen
.4.
9-c

plaatste zich aan hun hoofd.Den zden
December 1828 w erden de beidepartjen in
de hoofdstadhandgem een.Intusschenbehielden
den 4den Decem ber de Yorkinosde overhand,
en het graauw plunderde gedurende 3 dagen

en voor de inkrimping der oorlogsbegrooting.

Santa .4z?al vervulde daarbj eene dubbelzin-

nige rol,daarht
lin hetqeheim de bedoelin-

gen dergeesteljken en mllitairenbevorderde.
Op aansporing van generaal Bravo en van

de huizen der Escoceses en der Spanlaarden. den bisschop van Puêbla ontstonden in het
Pedrazza nam dewjk?legde zjnebetrekking begin Van 1834 in onderscheidene gewesten
neder en begaf zich ln Februarj 1829 naar oproerige bewegingen;doch Braro m oesthet
Europa. Nu werd Guerrero t0t president, onderspit delven voor generaal T'lttovia. Tn
Bwstamentetot vice-president,en k%anta Anna Mei plaatste Santa A nna zich w eder aan het
t0t minister van 00rl0g benoemd,terwtllde hoof'd derregéring,lnaar Onderwierp zich den

YorkinosOveralhetqezag in handen kregen. zden Februarj 1835aan hetCongrès,waarna
Het Congrès bevestlgde den lsten Januarj generaal d0n -%fiyltè'l Ttzkw-t
/cs t0tzjn opvol1829 de keuze van Guerrero en deed den
r gekozen werd.De woelingen derçeesteQosten Maart eene wetafkondigen,waardoor lje
kheidj die de Tndianen en de gerlngere
alle Spanjaardenvooralttjd gebannenwerden. standen wistOp te winden,veroorzaakteeene
Men meldt, dat alstoen 22000 Spanjaarden nieuw em ilitairerevolutie besttlurddoorRanta
met een aalzzienltjk vermogen uitMexico veo 21.
92.1,die nu plotseljk in een ceutralist hertrokken zjn.Inmiddels had Sganjeeeneex- schapen was.Hj ontbond in deeersteplaats
?editie t0therovering van MexlcoteHavana het Congrès.riep een nieuw Cc/ngrèg bjeen
ln gereedheid gebragt en hetopperbevelaan

en smoorde allen tegenstand in bloed.Nadat
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hj eenecontra-revolutie onderdrukthad,kon- troepenen oneenighedenoverde grensseheiding
digde hj hetEdid afvan 23 October 1835, veroorzaakten reedsden 16denJulj eene00r&vaardoor de zelfstandigheid derafzonderljke logsverklaring van Mexico aan de Vereenigde
Staten opgeheven en degeheelefoederalistische
Republiek in een gecentraliseerden Staatherschapen werd.Dezegebeurtenissen bespoedigden den opstand in Texas,datzich den zden

Staten. Het leger van laatstgenoemden vereenigde zich aan de Rio-Nuéces,en hetMexi-

caansche onder generaal Ampwdia bj Matamoras aan de Rio-Grande del Norte. De

Maart 1836 onafhankeljk verklaarde,nadat Amerikaansche regéring poogde echter den

er de inwoners k%anta Anna geslagen en ge- vrede te bewaren en zond t0tdat einde8liddl
vangen genomen hadden.Tegen heteindevan naar Mexico,doch tevergeefs.Intusschenwas
1836volgdeeindeljknalangdurigeonderhan- Kerrera, den 16den September 1845 t0tPredellngen de erkenning derMexicaansche Re- sident benoemd, reeds den 3osten December
publiek doorSpanje.W egensdegevangenschap daaraanvolgende door eene nieuwe omwentevan Santa 2u J trad Bwstamente op a1spre- ling t0t aftreding genoodzaakt en door genesidenten bewandeldeden weg van zjnvoor- raalParedes vervangen,die eenoorlogzuchtig
ganger.DM r omstreeks dien tjd Fransche ministérie benoemde,datvan geeneschikking
burgers te Mexico in hunne regten verkort wilde hooren. HetAmerikaansche observatiewerden, ontstond er een oorlog met Frank- legeronder Tœyl
or(Q300manmet12 stukken

rjk,die met hetbombardementen de capitulatie van het fort van San Juan de Ulloa
(27 November 1838) en metdebemagtiging
van Veracruz (5 December 1838) door de
Franschen eindigde en den 9den Maart 1839
t0teen vrede voerde,waarbj Mexicovoldoening geven en eene schadevergoeding van
600000 dollars aan Frankrjk betalen moest.

geschllt) trok zuidwaartsnaarde Rio-Grande

del Norte, kwam er in aanraking met het
Mexicaansche leger, waar inmiddels Avista
alsbevelhebberwasopgetreden,en sloeg dat

leger(7000 man)den 8sten Mefbj PaloAlto
en vervolgensbj Resecadela Palma,zoodat
het met verlies van al het gesehutover de
rivier teruggeworpen werd.Reedsden 17den

Daarna verhief zich weder de burgeroorlog Mei bevond zich Taylor met zjn legerop
tussehen de Centralisten en de Foederalisten. haren regter oever, en den volgenden dag
Laatstgenoemden hadden gedurendeden00r10g verlietArista met4000man Matamoras,welke
met Frankrjk korten tjd de overhand be- stad door Taylor werd ingenomen.Daardoor
houden,maarzjbezwekeninSeptember1841 kwam de Oorl0g voor 'shands t0tstilstand.
voor de magt van Santa 2.
,3031jdie zich als
Bj het Openen van het Congrèsden 6den
dictator gedroeg en na hetaftreden van -B%s- Julj verklaarde Paredes,dathjjzelfnaarde
ïl-elfehetpresidentschap wederop zichnam. grenzen z0u oprukken, hetwelk echter niet
Deze strjd veroorzaakte de afscheiding en gebeurde. Reeds in Meiwas te Guadalaxara
onafhankeljkverklaring van Yllcatan, waar ter gunste van Santa 2wzlJ eene volksbewede foederalisten een Overwegenden invloed ging Ontstaan,die,door de m eeste generaals
hadden.Van dien tjd aft0taan 1845voerde bevorderd,zich spoedig uitbreidde. Den 4den
Ranta Anna heerschappj met hetonmisken- Augustus ontstond eene omwenteling in de
bare doel, om zich tot dictator te verheffen, stad Mexico,alwaar Paredes,doorzj'
netroeen m et eene aanmatiging,welke t0t verwik- pen verlaten,op zjne legerstede in hechtenis
kelingen leidde metdeVereenigde Staten van genomen werd. Generaal 8ales belastte zich
Npord-Amerika,EngelandenFrankrjk.Daarbj voorloopig met het bewind en riep het C0nnam de inwendige verdecldheid gedurig t0e, grès tot eene nieuwe presidentsketlze bjeen.
zoodat Ranta Annazjngezagonmogeljk k0n Den 15den Augustus kw am Santa Anna en
bevestigen.Zjne willekeurige grondwetsver- verklaarde zich een voorstander van hetfoe-

andering inDecember18424afzooveelkracht deralismus, waarna,hj den lsten Octobert0t

aan de oppositie,dat hj ln het begin van opperbevelhebbervan hetlegerwerdbenoemd.
1845 van zjn waardigheid ontzeten geban- D at der Amerikanen had inmiddels vooral
nen w erd.
door Duitsche vrjwilligers eeneaanzienljke
Immersreedsden lsten November1844 was versterking ontvangen.Behalve hethoofdleger
te Guadalaxara onder Paredes en den zden onder Taylor (5600 man infanterie en 1050
December in de hoofdstad Onder H errera een man kavalleriemet 19 stukkengeschut)waren

oystand tlitgebarsten,waarnahetCongrèseen
nletlw bewind had benoemd onder het voorlooyig presidentschap van Herrera. Bj de
tjdlng dezer om wenteling trok Santa Anna,
die de stad Pt
lébla belegerde?jlingsnaarde
hoofdstad,maarwerd door zkn legerverlaten
en opden5denJanuarj1845opdevlugtgevangen genomen. Het Congrés bescht
lldigde hem
van hoogverraad en van anderemisdrjvenen

3 operatie-kolonnes tegen Mexico te velde gebragt.Den 24stenSeptemberbemagtigde Taylor
Monterey,waaruitAmpndia m et7000 m an en

eenige ongeregelde benden bj capitulatieaftrok. Tevens werd een wapenstilstand van 6

weken geslgten en eene demarcatieljn langs
de Ri0 delTi
jre getrokken. Men verwierp
echterte W ashlngton den wapenstilstand,en
Tœylor ontving bevel, den 00r10g met kracht

veroordeelde hem den 16denAprilt0tballing- voortte zetten.Hj maaktezich daarop meesschap met verbeurdverklaring van zjne goe- ter van Saltillo, waarop een rusttjd van 2
deren.De nieuwe regéring moestde onafhan- maanden volgde.Ook de 3 kolonnes streden
keljkheid van Texaserkennenen gedoogen, voorspoedig, en 2 van deze vereenigden zich
datditlandtoetradtotdeNoord-Amerikaansche te Saltillo met Taylor,terwjldederde zich
Unie. De komst van Noord-Amerikaansche meester maakte van Nieuw-californië, dat
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vervolgens aan deNoord-Amerikaansche Unie
werd afgestaan. Generaal Taylor, M n wien
men t0t vnrming der Veracruz-armee,welke
naar de hoofdstad Mexico z0u oprtlkken,een

groot deelzjnertroepen ontnomen had?w as
eerst na de komst der eerste kolonne onder
generaal Wool weêr in staatom te strjden.
Zjn leger bestond uit 4500 man infanterie,

*1

malige president Pkeden, ritdegevangenis
ontsnapt en na een langdung vertoefin hd
buitenland teruggekeerd,had te Orizaba eene

guerillabendeverzameld,waarmedehj k
%at
nta

Anna bedreigde, zoodat deze een wapenstilstand slootmet Scpff,gedurendewelken over
den vrede z0u gehandeld worden. Men Btelde

echter van beide zjden de eischen tehoogj

1200 m an kavallerie en 16 stukken geschut. zoodat na hetverstrjken van den wayenst
irTegenover hem stond k%anta a4lpl, die in stand Seottnaar dehoofdstad oprukte#lnhare
Potosi de Mexicaansche troepen vereenigd en nabjheid de forten Chapultepecen.KoningsUrrea en u
Yinon met 5- of6000 man onge- molen veeoverde,en den 14denSeptembereen
ang maakte methet bombardement. Den
regeldetroepen vooruitgezonden had,om den a1a5nv
den werd de stadstormenderhandingenomœ.
vjand te verontrusten, in het midden van
Febnmrj 1847 bj Salado,slechts3 geogr. k%anta 2.931 en Pk edes waren verdwenen,
mj1 ten zuiden van Saltillo,met15000 man en van het Mexikaangche leger was niets te
infanterie,6000 man kavallerie en 28 stukken vinden.Nietteminwerddeguerilla-oorlogvoort-

geschut.Den 22sten en 23sten Februarj ont- gezeten eerstden zden Februarj 1848kwam
stond ereen gevechtbjdehoeveBuénaVista, een vredesverdrag t0t stand, hetwelk donr
waarin de Amerikanen 700 man verloren, hetMexicaanscheCongrèste Qtleretaroonder

doch de Mexicanen met een verliesvan 4000
man het veld ruimden. Terwjl Taylor te
Saltillo bleef en het binnenlandsch bestuur
regelde,maakte de Veracruz-armee onder het
bevel van generaal Scott, ondersteund dool'
eene vloot van 37 schepen met395kanonnen,
den 18den Maart een aanvang met de belegering van Veracruz, waarin zich 5000 Xexicanen bevonden;na een hevig bombardement
van 5 dagen capituleerde Veracruz methet
fort San Juan de Ulloa, alsmede het fort
Santiago en het fort Concepcion.In het midden van April trok Scp/l met 10000 man
infanterie, 256 ruiters en 16 sttlkken geschut
noordwestw aarts naar Jalapa. Santa -.1.1.1,

voorzitterschap van Herrera, die wedrr t0t
president was benoemd,den 29sten Me11848
geratiiceerd werd. Daardoor verloor Mexieo
aan de Overzjde der Rio-Grande delNorte
de aan TexastoegevoegdegedeeltenderStaten
Tamaulipas,CohahuilaenChihuahua,benevens
Nieuw-Mexico en Nieuw-californië,te zamen

30000 Eqgeogr.mjl.Daarenboven verkregen
de Amerikanen de vrje scheepvaartop den

benedenloop der Ri0 Colorado en in de Golf

van Californië, en beide yartjen op deRi0

Grande en de Gila.De Unle zou 15 millioen
dollars aan Mexico betalen en de schadevergoeding,doorMexicoaanNoord-Amerikaansche
buxgers verschuldigd, voor hare rekening ne-

die na de nederlaag bj Buéna Vista over men, terwjl zj Mexico tegen deIndianen,
Potositeruggetrokken en ter beteugeling van
alle staatkundige w oelingen naar dehoofdstad

voo1'zoover deze de afgestane landen bewoonq
den z0u beschergaen.

gejld was,zag zich aldaar benoemd totpresidentderRepubliek. Hj voegde btjde 6000
man, die hem vergezelden, n0g eenige duizenden en versterkte zjne artillerie.Bj het
verschanste dorp Cerro-Gordo leed hj echter
den 18den Aprilin ecn strjd tegen Scpffop

pen de hoofdstad verlieten,trok Paredes na
het uitvaardigen van een manifest tegen de
nieuwe regéring en na het bemagtigen van
de stad Guanaxuato derwaarts, maar werd

Toen in Junj 1848 de Amerikaanschetroe.

den 14den Julj doorBwstamentegeslagen en
om Herrera ten va1 te brengen,verjdeld.
guerila-oorlog bestuurde.Om de voorstanders Serrera poogde na het Congre
's eenigeorde
van den vrede tegen te werken, sneldehj te brengen m de verwarde inandën, (b ch
aanstonds naar de hoofdstad, waar hj tot een nieuwe opstand van Paredes, schoon
dictator gekozen werd. Nt1riep hj generaal spoedig gedempt,vermeerderde dealgemerne
Flldscic uit Potosi en bragt zjn legerop onrustz die n0g tognam door de oproerlge

neirelugwtroekenenavarreesOr
t
elqlzkaebanedeenrlaava
g,nwa
arnahp
- zag na eenetweede nederlu g zjne plannen,
hier een

20000 man met 50 stukken zwaar geschut
en 30 veldstukken. De Am el.ikanen hadden
den 22sten April Jalapa en Perote bezeten
den 27sten hethoofdkwartiernaar Puéblaverlegd,w= r Scoffmaanden lang opversterking

beweglngen derIndlanen endoordenaderende
presidentsverkiezing.Deze besliste ter gunste
van den generaalen m inister van 00r10g dgn

M ariano a<ddfc,dieden 15denJanuarj 1851
zjn ambtaanvaardde.Depogingendernieuwe

moest wachten. Den 9den Augustustrok hj regéring, om het verbodstelselin een stelsel
met 12000 m an en 30 stukken geschut Onder

van beschermende regten te veranderen,leed

dageljksche gevechten langszeermoejeljke schipbreuk in hetCongrès,zoodatteqen hd
wegen voorwaarts. Den 19den en zosten van

eindevan Septemberkolonel Carbajallnver-

die maand werden veldslagen geleverd bj zet kwam tegen de regéring om eene verl>
Contreras en Churubuscoqin den eersten ver- ging der invoerregten te verkrjgen;hj be100r Santa Anna 10 generaals en 1500 gevangenen, en in den laatsten 3000 man en 30
stukken geschut. Doch 0ok Seotthad 16-of
1800 man verloren en deed nu vredesvoorstellen, waarvan Scwïl Anna nietlangerafkeerig

legerde na eenige gevechten tegen de regéringstroepen de haven van Matamoras. De
gouverneur Avalos kreeg echter aldaar de in-

woners aan ztjnezjdedoorop eigen verantwoordinghettariefteverlagenjzoodatCarbajal

was. Zjn tegenstander nameljk, de v00r- moestaftrekken naar Texas.Een Ontwerp van
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tariefhervorming,door hetFoederaalBestuur aanvankeljk in hetnoorden en verwierfbj
àan het Congre
's ingediend, werd met eene de priesterpartj zulk een grootaanzien,dat
meerderheid van slechts ééne stem aangeno- hjin 1859 Zuloaga verdrong en zich t0tdicmen,maar bleef buiten werking, omdatde tator opwierp, doch hj k0n J'
aareznietverSenaat zjne zittingen sloot.Inmiddels had drjven uitVeracruz.DezewerdinApril1859
zich door den maatregel van Avalos de handelsbeweging bjna geheel naarAfatavaoras
gewend, zoodat de overige koopsteden met
.de
n ondergang werden bedreigd. Het corps

door de Vereenigde Staten a1s regtmatige

presidenterkend,terwjlzjn generaalOrtega
zulkebelangrjkevoordeelenbehaalde,dathj
zelfin Januarj 1861zjnintogtk0nhoudenin
diplomatique vervoegde zich bj de regéring dehoofdstad.Hj verkondigdeeenevolkomene
en dezeverwierpdetariefverlagingvanAvalqs, vrjheid van godsdienst,hief de monnikenoosters op en herschiep dekerkeljke g0çeene algemeene verteringsbelasting'van 8œ/o kl
uitschrjvende011alletermarktgebragtegoe- deren in nationaal eigendom. Het Congre's

Zeren. De verblttering pver dit besluit, de koos hem in den zomer van 1861 t0t presitegenstand van het Congrès tegen eene tarief- dent en bekleedde hem kortdaarna met een

hervorming,dewenschderafzonderljkeStaten onbeperkt dictatorschap.
om zich onafkankeljk temaken en dekrjgs- In dien tjdwasdeburgeroorloginN00rd-

toerustingen van Oarbajalleidden in 1852 t0t Amerika reedsuitgebarsten.Bouwende opden
eene nieuwe Omwenteling, waardoor Arista

ondergang der groote Noord-Amerikaansche

verwjderd en generaalCevallos a1spresident Republiek?vereenigdenzich Spanje,Engeland
Mn het hoofd der zaken geplaatstwerd.Te en Frankrjk,op aansporingvanNapoleonJJJ,
midden dier verwarring begeerden departj- t0t eene tusschenkomstin Mexico en besloten
hoofden de terugroeping van Santa H.
lzltljdie
op Jamaka naar eene gunstige gelegenheid
uitzag, om zich wedernaarMexico te begeVen en i
n Februarj 1853 t0t hetpresidentschap geroepen Yierd.Hj landdete Veracruz
en hield den 27sten April van datJaarzjn
intogt in de hoofdstad.

Langerdan 2Jaarregeerdenu RantaAnna
als dictator met onbeperkte magt. In 1854
verkochthj hetzuideljkgedeeltevanArizona
voor 10 millioen dollars aan de Vereenigde
Shten.Misnoegen overdiedaad en overzjn
heulen metdepriesterpartj bragten hem einieljk in 1855 ten valdooreen Opstand,beœtuurddoordengrjzenAlvarez.Daarnatraden
4 m ededingers op naar het hoogste gezag;
gj sloten eene overeenkomst,volgenswelke

in een verdrag te Londen van 31 October

1861 t0t eene gemeenschappeljkehandeling,
om betaling en voldoening teverkrjgen voor
de eischen en bezwaren van hunne onderdanen.Tegen heteindevandatJaarverschenen
de vjandeljke escaders aan de kust van

Mexico,doch reeds in den aanvang van 1862
werd hetverbond derMogendhedenvernietigd.

Engeland en Spanjetrokken zich terug,dewjlzj debedoelingvan Napoleon III doorzajen,om Mexico teveroveren en aldaarde
prlesterpartj te ondersteunen. A1z00 bleven
de Franschen alleen over,die zich door het
verbreken der Conventie van Soledad in het

b
ezit yesteld hadden van eenegezonde legerplaatsln Tehuacan.H unnetroepen,7-of6000
1an sterk en door generaalLoreneez aange-

Alnarezde betrekking van presidentenlgnaglo voerd,openden den strjd tegen hetMexicaanComonfortdie van vice.president z0u waarne- sche leger, bestuurd door generaalZarayoza.
men. Eerstgemelde echter legde reeds in het Den 6den Meibestormden zj Puébla,m=r
najMrde zpneneder,waarna laatstgenoemde moesten naar Orizaba terugtrekken. Eerst
hem opvolgde.Hj regeerde geruimentjdin nadat het Fransche expeditieleger versterkt
goede verstandhouding met het Congrès,dat was tot45000 man,rukte hetop nieuw voorllle gporen van het absolutismus van Samta waartgen sloeg OndergeneraalI'
oreyden24sten
Anna zocht uitte wisschen en doorkrachtige Maart 1863 weder het beleg vö0'r Puôbla.
maatregelen den overm oed der priesterpartj Hier bood Ortegakrachtigen weêrstand,maar
beteugelde. Comonfort evenwel onttaoedigd m oest den 27sten M ei zich overgeven,nadat
door den dweepzieken tegenstand van den reeds flen 8sten te voren een M exicaansch
clerus, poogde in het laatst van 1857 door leger? t0t ontzet derwaarts snellend, door
een staatsstreek eene overeenstemm ing tot l?aza%ne geslagen was.De Franschen vervolgstand te brengen tusschen deliberalen en den den nu hunnen togt naar de hoofdstad en
clerus! maar verloor daardoor de gunst van hielden erden loden Junj hunnenintogt,nabeidepartjen.De liberalen verklaarden hem , datJ'uarezden 3lsten M eide stad verlaten en
als schuldig aan hoogverraad,vervallen van den zetel der nationale regéring naar Potosi
zjn ambten erkenden Juarez,voorzittervan verlegd had.Eene doorIhrey zamengeroepene
het hooggeregtshof en dientengevolge vice- vergadering van Notabelen,215 personen telpresident, a1s het hoofd van den Staat,ter- lende,proclameerde hetMexicaanscheKeizer-

- j1 declerus Comnnfortalseen onbruikbaar rjk endroeg,aangedreven doorNapoleon.Jff,
verktuig ter zjde schoofen hetbewind in de ltroon op aan Maœimiliaan,, aartshertog
Aanden gaf van generaal Zuloaya De zetel
van Juarez was Veracruz, die van Zuloaya
de hoofstad: zoodat laatstgenoemde door de
Europésche Mogendheden werd erkend. De

van oostenrglk,die haarden lodenApxil1864
aannam ,nadat hetbesluitvan devergadering
van Notabelen door eene ictieve volkskeuzç

bekrachtigd was.Maximiliaanvertrokmetzjné
Btrjd dierbeidemannenstrektezich uitover gemalin Charlotteover Rome naarM exico en
het'Jaar 1858.Generaal M iramon,een aan- landde te Veracrnzden 28stt'
n Mei1864.Hj
hanger vallZuloaya,zegepraalde weliswaar hield den 12denJunj van datjaarzjn irltogt
.
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indehoofstad.Destrt
jdtusschendeGemeene- terwjl kortdaarna 00k Veracruzzich overbestgezinden en Keizerljken werd nu met gaf. Nt1 had de Republiek eene volkomene

afwisselenden voorspoed gevoerd en veroor- overwinning behaald op hetopgedrongen Kei-

zuktedeverwoestingvanbjnageheelMexico. zerrjk.
De tegenstand van het volk en van Jnarez

J'uarez werdhierop in hetbuitenlanderkend

was krachtiger en taajer dan Napoleon had a1s hoofd van den Staaten zag hetpresidentvermoed.Juarez moest welis waarbj her- schap in 1867 en laterook weder in 1871 aan

haling over de grenzen trekken,maarkwam hem toegekend.Nietalleaangelegenhed6n wertelkens terug en behaalde ten slotte aanmer- den echter aanstonds naar wensch geregeld.

keljke voordeelen op den vjand.Daarenbo- Hj wilde de leeningen,doorMaœLmillaangevenbleek hettdatMaœimiliaantegemoedeljk sloten, niet erkennen en ook niet onderhanWaS V00r de taak door den Keizer van

hj
tj
bl
tpva
Frao
nn
kr
kooo
zn
jnd
eeschotldersgelegd.00k was
noodige geldmiddelen om
de hoofdleiders der volksbeweging aan zjn
persoon (e verbinden. W elligt z0u hj zjn
doel bereikt hebben, wanneer hj zich niet

delen met de gezanten en consuls, bj het
Keizerljk Bewlnd geacerediteerd,véördatzj
van nieuwe geloofsbrieven bj de Republiek

waren voorzien.Dientengevolge verlieten de
Europésche gezanten het land.In hetbinnen-

land heerschte aanvankeljk rust, daar de

verzet had tegen de gewetenloozeeischen van overwonnen partj metzachtheid door Jle ez
den Franschen opperbevelhebber lazaine.Te- belegendwerd;hj verbandealleendehoogste
vens washj teeerljk om een onbepaald ge- ambtenaren van M aœimilLaan. Toch was er
hoor te verleenen aan de wenschen derpries- dezt
lchtnaarmilitairepronunciamiëntosqeensterpartj,en deedalseen welgezind constitu- zinsuitgebluscht.sedertdepresidentsverklezing
tioneelvorstzjn best,om hetverwaarloosde van 1871,w aarin de voorzitter van hethoogvolk door beter onderwjs,door hetlokken geregtshof Lerdo de Tç./(r#l en PorFrio Dilz
van Duitsche volksverhuizers en door verbe- alsm ededingersvan Jllamez optraden,ontstonden er burgeroorlogen in verschillende Staten.
terinr dermiddelen vanverkeeruitzjnever- Na
den dood van Jnarezin 1872 kwam Lerdo
nedenng optebeuren.Hjvonddaarbjechter

overalbelemmering,tegenspraak,openljkeen de Tç/c#J aan hethoofd derzakenen werd
heimeljke oppo:itie. Al wat hj t0t stand in hetvorige jaar (1876)herkozen.Porfwio

bragt geleek op verdorrende vruchtknoppen, Dicz kwam echter tegen hem in verzet en
en het was z00 klaar a1s de dag, dathet behaalde den 16den November 1876 eene be-

Keizerrjk onder zulke omstandigheden geen slissende overwinning,zoodathj zichop den
duurzaam bestaan k0n hebben.Zjntoestand 23sten daaraanvolgende in de hoofdstad voorwerd hopeloos. De Vereenigde Staten van loopig totpresidentopwierp.Nadathj voorts
Noord-Amerika weigerden hem te erkennen
en beschouwden Juarez en de Republiek als
het regtm atig bewind. D aarenboven had het
kabinette W ashington zoodanigen invloed op
Napoleon III,datdeze in April1866beloofde,

nog een anderen candidaat voor het presi-

dentschap,Iylesias, geslayen had,werd hj
in Februarj 1877 t0t presldent gekozen.
De hoofstad .
ret
rico is de zetelvan de re-

géring1van hetCongrès en van een aartsbis-

alzjnetroepenvöörNovember1867uitMexico schop.Zj isdeprac.
htigste stad van Amerika
te zullen verwjderen. Hiermede maakte en vormt, evenals W ashington in de Vereehj reedsin November1866eenaanvang door nigdeStaten,eenafzonderljkdistrid.Zjwerd
de troepen tllsschen Mexico en Veracruz te
concentréren, waarna de verlatene gewesten
m eerendeels door de Republikeinen werden
bezet en de president Juarez den zetelder
regéring van Chihuahtla naar Durango verplaatste. Eene poging van Ortega, om als
tegencandidaat Op te treden,m islukte. Alzoo

in de eerste helftder 14deeet
lw door Azteken

gestichten Tenochtitlan genaamd,hoewelzj
aan de Euxopeanen bekend w erd onder den
naam van Mexico (naar den Mexicaanschen
oorlogsgod M eœétli).Gelegen ter hoogtevan
2400 Ned.elbovendeoppervlaktederzee,aan
2 m eren,dieeen omvang hebben van 30uren

werd het keizerljk gezag van M aœimiliaan gaans en voorzien zjn van drjvende tuinen,
allengsbinnenengergrenzenbesloten,enzjn in een dal, waar eene altjddurende lente
aanbod, om de besllssing ofm en in Mexico heerscht, terwjl het omgeven is door met
eenereptlbliek ofeen keizerrjk begeerde,aan sneeuw bedekte vulcanen,vorm tde stad een
een regtstreeks gekozen Nationaal Congrès vierkantmetljnreg'
testraten en lage huizen,
over te laten, vond bj J%arez geen gehoor. daar deze zooweldoor aardbevingen als door
In Januarj 1867 nam deinscheping van het overstroomingen bedreigd w orden, en heeft
Fransche expeditieleger een aanvang en was geene poorten Ofwallen.Twee groote waterreeds in het midden van M aart volbragt. leidingen voorzien haarvan frisch drinkwater.
Daarna bleven de steden enprovinciënMexico, Het aantal harer inwnners bedraagt 230000.
Puébla,QueretaroenVeracruzn0g aanMaœi- Men vindt er eeneuniversiteit,eeneacadémie
-ililx onderworpen; doch reeds den Qden Van schoone kunsten, eene mjnschool, 0en
AprilveroverdegeneraalPor-yioDi
lzPuébla botanischen tuin, eenige se,houwburgen en
en den 15den Mei generaalEscobedo de stad onderscheidene andere instellingenqdoch vele
Queretaro,waarMaœimiliaanmetzjne beide daarvan verkeeren in een zeer vervallen toegeneraals Mq)'ia en M iramon gevangen geno- stand. Van de talrtjke kerkenaldaarvermel-

men en den 19denJunj doodgeschoten werd. denwj degrootedomkerk?opdf
lpuinhoopen
Bj die tjding opende de stad Mexico den van een tempelder Azteken verrezen.Onder
het
Spaans
t
h
be
he
er
was
deze
s
tad hetmidzlsten Junj harepoorten voorPorpvioDilz,
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delpuntvaneen aanzienljkenbinnenlandschen
handel en de zetel der ontluikende beschavi
edzej
rted
lang.
ds S
is
ce
hteo
rnafhankeljkverklaring des
achteruitgegaan, en men
Ontwaarterslechtsoverbljfselenvandenvroege
renrjkdom en van den voormaligen bloei.
De kaatXdHco teltop 20300 L geogr.
mjl bjna 664000 inwoners.Zjne hoofdstad
is Toluca metruim 12000 inwoners.
M eyer.Onderdezennaam vermelden wj:
Jaeob de Meyer,een verdiensteljk Nederlandsch gesehiedkundige.Hj werdgeborente
Vletteren den Q7sten Januarj 1491,studeerde
te Parjs, trad in den geesteljken stand,
woonde eerstte Yperen en daarna te Brugge,
wjdde zich aan het onderwjs,en overleed
den 5de11 Febrtlarj 1r52.Hj had zich met
ongemeenen jver toegelegd op degeschiedenis van Vlaandereu.Van zjne geschriften
noemen W I
@*: Flandricarum rerum libri X
J
(
1
5
3
1
e
n
l
a
t
e
rl'',- ocomitesFlandriae(1635)'')
es rerum Flandricarum (1561)'9 l,Annal

grooten bjvalverwierf.Daarna trok hj naar
Weenen,waarzjn klavierspeldesgeljkswerd
toegeluicht, terwjl zjne comische opera:
DAbimelek oder die beide Khalifen'' en het
monodram a:rThevelinda''niet in den smaak
vielen. Nu reisde hj naarItalië en bereikte
Venetië, toen er alles van geestdriftblaakte
voorden p'
rancredo''van Rossini.O0k Meyer-

beerwerd daardoorweggesleepten hj vormde
zich naar hetvoorbeeld van den Italiaanschen
meester,zooals bljktuitzjneopera's:pRnmilda e Costanza (1818)'', - psemiramide
reconosciuta (1819)'')- rEmma diResburgo
(1820)'''- rMargherita d'
Anjou (1822)''1 L'
EstllediGranada(1823)'!,- enpI1Crociatn
in Egitto(1824).''Demeestevan dezewerden
metbjvalbegroet.In 1826 ginghilnaarParjsen bleefaldaargevestigd,enin 1831verscheen zjneberoemde opera:rRobertleDiable'' waarin hj de navolging van RossinL
had laten varen en meteeneoorspronkeljke

methode optrad.Datstuk maakte hem werelden gBellum , quod Philippus Francorum rex beroemd, en werd in 1836 gevolgd door de
cum Ottene Augtlsto,AnglisFlandrisqueges- opera: ,,Les Huguenots'',die zich o:k thans
n0g op hetrêpertoire bevindtvan de Groote
sitannisabhine CCC (1534).''
Leo M eyer,een uitstekend Duitsch taalken- Opera te Parjs.Van zjne overige opera's

ner,vooral op Indo-Germaansch gebied.Hj noemenwj:gEinFeldlagerinschlesientl844l'',
werd geboren den 3denJulj 1830inhetHan- - pLe Prophète(1849)'',zekerhetbesteen
noversche dorp Bledele,studeerde te Göttin- meestgevi
erde van zjne laterestukken,gen en te Berljn,vestigde zich in 1856te ))L'Et0lledu Nord (1854)'/,- ?Lepardonde
Göttingen a1s privaatdocent en werd er in Ploërmel(1859)'' - en rlu'Afrlcaine (1865).''
1862 buitengewoon hoogleeraar.In 1865 ver- Hjheeftdaarenboveneengrootaantalandere
trok hj a1sgewoon hoogleeraarin de verge- muziekstukken gecomponeerd. In 1834 beljkende taalstudie naar Dorpat en isaldaar noem de de Koning van Pruissen hem t0tH0fbj voortduring werkzaam.Behalveeenaantal kapèlmeesteren in 1842 t0tdiredeur-generaal
verhandelinqen in tjdschriften leverde hj: der muziek.De universiteitte Jena verleende
DerInflnitlvderhomerischenSprache(1856)'', hem het diploma van doctor in de muziek.
testen Geschiehte der Hj ovexleed teParjsden 2denMei1864.
pBemerkungen zur ël
griech. Mythologie (1857)''
, - rGedrëngte M ézeray (François Eudes de),een verVergleiehung der griech.und lat.Declination diensteljk Fransch geschiedschrjver,qeboren
(1862)9'
, - rvergleichende Grammatik der in 1610 te Rj bj Falaise in Normandlë?ontgriech.uud lat.Sprache(1861- 1865,2 dln)'', leende zjn geslachtsnaam aan een dorpleuit
e Flexion derAdjedivaim Deut- dien omtrek.Hj wtjdde zich eerstaan de
rueber di
schen (1863)'',- en zjn hoofdwerk:rDie dichtkunst, m aar bepaalde zich vervolgens
gothische Sprache.Ihre Lautgestaltung insbe- bj de geschiedenis.Later diende hj bj de
sondere im Verhâltnisz zum Altindischen, artillerie, nam deel aan twee veldtogten in
Vlaanderen,vroeg zjn ontslag en ging studéGriechischcn und Lateinischen (1869).''
M eyerbeer (Giacomo), eigenljk Jakob ren teParjs.Nadatheteerstedeelvanzjne:
X eer Beer,een beroemd componist,geboren XHistoire de France (1643- 1651,4 dlnl''in
te Berljn den 5den September 1791,was de het licht verschenen was,bezorgde Richœlizoon vau een rjkenbankierengafreedsvroeg hem den titelvanhistoriograafvan Frankrjk
bljken van een ongemeenen aanleg voormu- met een jaargeld van 4000 livres.In 1648
ziek.Op g-larigen ouderdom behoorde hj t0t werd hj lid derAcadémie en in 1674 vaste
debeste klavierspelersvan Berljnenontving secretaris van dit ligchaam.In die betrekking
onderwgs van Clenenti,alsmede van Zqlter. nam hj deelaan deredactie van den oDicVolgens anderen studeerde hj onder delei- tionnaire de l'Académie.'' Het uittreksel uit
ding van Bernhard Ansey Y eùer. Op 15- zjn rr0otgeschiedwerk ofhet gAbrégéchrohistoiredeFrance(1666,3dln;
Jarigen leeftjd begafhj zich naar den abt nologlquedel'
Vogler teDarmstadt,waarhjzichmetKarl 1775, 14 dlnl''is veelbeterdan hethoofdA crïtz von Weber en Gönsbaoher gedurende 3 werk. Colbert was ontevreden overzjne0pJaren vljtig oefende.Tegen het einde van merkingen overde belastingen en ontnam hem
dien tjd gafhj vierstemmigegeesteljkege- zjn Jaargeld.In hetalgemeendragen dewerzangen in het licht,en na de uitgave zjner ken van M ezeray den stempel van een vrjeantate: rGott und die Natur''werd hj hof- zinnig karakter. Hj gaf ook een nTraité
componist van den Groothertog te Darmstadt. de l'
origine des Français (1688)''ln het
Op zjn 18de Jaar ging hj naar Miinchenj licht,ep overleedteParjsdenlodenJulj1683.
waarhj zjneeersteopera:plephtha'
sToch- M ezlöres, de hoofstad van het Fransche
ter'' ten tooneele bragt en als klavierspeler

departem ent Ardennes en eene vesting van

MEZIARES-MIAULIS.
den 2denrang met omstreeks G000 inwoners,
ligt op een schiereiland aan den mond van de
lience en aan de Maas,alsmede aan den00sterspoorweg.Men heeft ereene sterkecitadêl
benevens eenige hoornvierken, bastions enz.
Den 3lsten December 1870 'verd de stad door
de Duitschersberend en beschoten,en reeds
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had, werd het in 1667 vervangen d00r een
houten beeld, beplakt met goudpapier. Het
gebouw rustop 96 zuilen van cederhout, die

eene middelljn hebben van ruim 21/2Ned.el.
In een naburig gebouw bevindt zich een van

degrootsteklokken op aarde;zjisbjnaz0û

groot als die van M oskou.In den tempelvan
K'
l
ranlton verheftzich een afgodsbeeld met36
handen,omgeven door6kolossalestandbeelden
van helden en door 33333 andere beelden.
Deze stat
l is het brandpunt van Japansche
geleerdheid en kunstqhier worden de meeste
werd er in 1804 hoogleeraar aan de tmiver- boeken gedrukt, - voorts de annalen des

den zden Januarj daaraanvolgende capituleerde zj.
M ezzofanti (Giuseppe), een uitstekend
taalkenner, geboren te Bologna den liden
September 1774 en in 179;t0tpriestergewjd,

siteit en in 1812 tevensbibliothecaris.In 1431 rjks,en de regêringsalmanak,dieeenevolwas hj in volksbewegingen betrokken,die ledige statistiek van Japan bevat. Men zegt,
aanleiding gaven t0t hetbezetten vanAncona dat de Keizerljke bibliotheek aldaar 150000
doorde Franschen.Hj behoordein diedagen deelen telt.Voortsheeftmen er demunt,vele
t0t de Deputatie,welke zieh naar Rome be- i'
abrieken en een aanzienljken handel.Men
gaf, om metden Paus te onderhandelen. In raëneerterkoper, vervaardigterhetijnste
laatstgenoemd jaarvestigdehj zich te Rome porselein ? alsm ede vele gouden en zilveren
en werd erbevorderd t0tmonsignore,in 1833 weefsels,zjden stoFen,lakwerk,degenklint0t secretaris van hetcollegie derPropaganda:
en daarna in de plaatsvan M ait0teersten
custos der Vaticaansche boekerj.Geleerden,
die de bibliotheek bezoehten, roemderl wel

gen,mtlziek-instrum enten,speelgoed enz.,en
op de markt worden er groote hoeveelheden

zjnebeleefdheid,maa'
rhadden dikwjlsreden
om teklagen overgemisaan liberaliteit.Hj
w erd in 1838 cardinaal?en Overleed teNapels
den 14denMei1849.Hj iszjn roem hoofdzakeljk verscht
lldigd aandegemakkeljkheid,
waarmedehj vreemdetalen leerde.Tegen het
einde van zjn leven verstcnd en sprak htq
er58.Hj wastevenseen grondig taalkenner
en sgrak bjv. het Dt
litsch metz0O groote
vaardlgheid, dat hj naauweljks den bt
litenlander verried.
M iako Mi
jako 0fKio eenwoordhetwelk
residentie beteekent, is de naam dex aloude
rjkshoofdstad va'
n Japan, alwaardeMikado
zjn verbljf houdt, alsmede de heilige stad
en hetwetenschappeljk middelptmt derJapannézen.Zj ligt op het eiland Nipon,54
geogr.mj1ten westztlidwesten van Jedo,in

Nara,eene voormaligeresidentie derKeizers,

eene doorheuvels omringde vlakte,aan eene
veel-armigerivier,heeftregelmatigaangelegde,
lange,regte,m aarzeernaauwe,drukkestraten

envelefraajegebouwen,waartoeinzonderheid

de paleizen van den Mikado en van de leenvorsten behooren.ln 1691 w aren er 1858straten,87 brurgen,137 paleizen, 138979 huizen,2127 S%nto-en 3893 .
flodtftî-tempels en
529720 inwoners,waaronder zich 52169 geesteljken bevonden.Tegenwoordig w ordt het
aantal ingezetenen op 240000 en door somm igen op naqenoeg een mi
llioen geschat.De
eigenljke resldentie van den M ikado m et de
daarmede verbondene gebouw en vormteene
afzonderljke wjk van 13 straten. Naast het

van genoemde waren)alsmedevanthee,rjst
enz.omgezet.In de nabjheid van Miako ligt

met vele tempels, werwaarts zieh talrjke
bedevaartgangers begeven, en m et een groot
en rjlk klooster met prachtige tuinen.Ten
zuiden van Miako naar dezjdevan de zee
vindt men tle graote koop- en fabriekstad
Osaka met de havenplaats Hiogo. Sedert
Augustus 1876 is Miako door 0en spoorweg

ter lengte van 43 Ned.mjlmetosalta verbonden.

M iasm a noemt men eene buiten hetdier-

ljk ligchaam zich ontwikkelendestof,welkej
op dat ligchaam overgebragt, aldaar ziekte
veroorzaakt.H et onderscheidtzich van smet-

stof Leontayiw j door zjn Oorspronq, daar

deze laatste van een ziek dierljk llgchaam
afkomstig is. Miasmatische ziekten, zooals
tusschenpoozende koortsen,zjnderhalveniet
aanstekel
jk?zooalsdecontagieuse.Men heeft
o0k contagieus-miasmatisehe ziekten, zooalB
mazelen en chôlera,waarbj de ziekteveroorzakende stofwélafkomstig isvan den zieke,
maareerstbj hareverdereontwikkelingbuitsn het ligchaam (in den grond) geschikt
w ordt,om de ziekte op den gezonden m ensch
over te planten. In den laatsten tjd heeft
m en echter het onderscheid tusschen miasma
en contagium allengslaten varen.Hoewelmen
nog onbekend is met de bestanddeelen der
stofen, w elke m en miasm a en contagium
noem t,ligthet vermoeden voordehand,dat

zj levendeligdhamen zjn,welkegistingveroorzaken.Alleen door deze Onderstelling kan

vorsteljk paleisverheftzich een hooge,vier- men aldedaarbj waargenomene verschjnseka
ntetoren metonderscheidene verdiepinsen. len verklaren.Eene afzonderljke soort van
O0k is hetpaleisvan vestingwerkenvoorzlen. miasyaiqdemalaria(zie aldaar).
onder d: tempels onderscheidt zich vooral
M laulls (AndreasVokos),een derGriekeene, die aan Fokosi gewjd en wegenseen sche vrjheidshelden,geborenin 1768of1772
reusachtig beeld (25 Ned.elhoog)van den op Negroponte,begon zjneloopbaan alsmaGroot-Boeddh'a vermaard is. W eleer bestond troos elz ontleende zjn naam aanhetTurkdatatkodsbeeld,metgekruistebeenenopeene schewoord rmiaul''datfeloek(eenesoortvan
lotosbloem rustende,uitverguld bxons.Nadat
het in 1662 dooreene aardbevingveelgeleden

v
aartuig)beteekent.ln zjneJeuqd diendehj
op het eskader van den Livadlër Lambron
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XatzonLs,hetwelk gertlimen tjd deTurksche spronkeljkegesteenten en maakteen bestandw ateren onveilig maakte maar ongeveer in deelpi
tderEuropésche gebergten.
1790 voor de overmagt bezweek.Gedurende
M lcha is de naam van een der 1Q kleine

deFranscheRevolutie deed hj metladingen propheten van het Oude Verbond.Hj was

graan in de Fransche en Spaansche havens geboren te Moresjeth op hetstamgebied van
goede zaken,daarhj doo1'de blokkade wist Jtlda en trad Op onder de koningen Jotkam ,
heen te sluipen.Later vestigde hj zich op Ahasia en Hiskia,ongeveervan 750- 700vôôr

Hydra en verkreeg hiereene invloedrjkebe- Chr. In het boek,hetwelk zjn naam draagt
trekkina. ln 1821 voegde hj zich metzjn berisptdeschrjverIsraëlen Judawegensde
fregatrLeonidas''bj de nationale beweging, afgodendienst en wegensde zedeljkeverdorwerd opperbevelhebber der Grieksche vlo0t venheid, vooral bj de hoogere standen,en

en streed metuitstekend gevolg.Toen in1827 hj voorsgelt deverwoesti
ng derhoofdsteden
lord Coehranet0t oppervlootvoogd derGrieken in de belde rjken,alsmede de komst van
benoemd werd,trad hjaf;maardepresident een Messias. Ditboek komtin stofen vorm
graaf Capodistrias belastte hem weder met veelovereen metdat van Jesaia.
M ichaëliseenHebreeuwschenaam ,welke
hetopperbevel.Nietteminschaardezich MLaulés

aan dezjdederoppositie.Hj werd in 1831 beteekent:pwieisGodegeljk?''en doorIs1id van het Voorloopig Bewind op Hydra, raëlieten gegeven werd aan één der zeven
veroverde den 30sten Julj de oorloçshaven aartsengelen, beschermengelen van het J00d-

Poros en lietdealdaaraanweziqeGrleksche
vl00tverbranden,àpdatzj nietln dehanden
d
er Russen moptvallen.In 18$2 vertrok htj
als lid der huldlgingsdeputatie naar Miinchen.

sche volk. Hj streed volgens de sage met
Satan om hetljk van Mozesen wordtin de

bj-nacht,in 1835 t0t vice-admiraal en belastte hem met de reorganisatie der marine.
Hj overleedechterreedsteAtheneden24sten
Junj 1835. Zjn zoon Athanasiwnw as van
1855 t0t 1862 president van het Grieksche
ministérie, hetwelk door zjn wanbestuur
nietweinig medewerkte t0tden valvan k0ning Otto. Later was htJvolksvertegenwoordigeren overleed te Parjsin Mei1867.

gevierd 0ltden 8stenMei.
M ichaél isde naam van 9 Grieksche Keizers.Zie Byzantqnsehe2ï/7
r.
MichaëlObrenowitsj,zie Servlè'
.
M ichaëlis (Johann David),een van de
schranderste godgeleerden der 18de eeuw ,geboren te Halle den 27sten Februarj 1717,
studeerde aldaar en reisde in Engeland en
de Nederlanden. Na zjn terugkeer zette hj
zjne studiën jverig voort en vervaardigde
o.a.eenwetenschappeljkencatalogusvan de
universiteitsbibliotheek te Halle.In1745werd
hj*hoogleeraar in dewjsbegeerte te Göttingen,alwaarhj in 1751 deSociéteitvanW etenschappen stichtte,van welkehjgeruimen

Apocalypsis voorgesteld a1s de overwinnaar
van den Draak.Hetgedachtenisfeestvandezen
Koning Ottobenoemdehem in 1833t0tsehout- aartsengel wordt in de R. Katholieke Kerk

M ica ofglimmer is de naam van een aantal delfstoFen,diezich onderscheiden door de
verschillende gedaanten der kristallen en door

hare ongemeenespljtbaarheid,zoodatmen ze
in dunne)buigzame blaadjeskan verdeelen!
alsmede door haren metaalglans, zoodat zj
ook w el met den naam van kattengoud en
kattenzilrer worden bestempeld.Men heeft er

tjd secretaris en later directeur WaS. Van

1753--1770 Nvas hi
J- raederedacteur Van de
Göttinger gelehrten Anzeigen''envan 1761heeft kaliglémmer, dat klinorhombisch kris- 1763 bibliothecarisderhoogeschool.Gedurende

die éénassig en 00k dietweeassig zjn.Men

talliseert, gewoonljk in platen, ongemeen
spljtbaaren kleurloos,wit,grjs,rood,bruin,
goudgeelen groen is.De hardheid is 2- 3 en
het soorteljk gewigt2,3- 3,1en hetbestaa'
t
hoofdzakeljkuitkiezelzuuraluminium enkie-

den Zevenlarigen Oorlog hield htJzich bezig

vangen. Het is zeer verspreid en men vindt
hetvooralin graniet.W aar men hetin groote
platen aantreft,bezigtmen hetalsvensterglas.
Voorheen versierde men de heiligenbeelden
met mica, weshalve het M ariaylas genoemd
werd.Voorts heeftmen magnesiaglimmer,dat

in die göttlichen Schriften des Neuen Bundes

met voorbereidselen tot eene ontdekkingsreis
in Arabië,welke later door Nieblth,ronderno-

men werd.In zjne laatstelevenslarenzathj
bjkans onophoudeljk aan zjne schrjftafbl,
zelzuur kalium. Beide bestanddeelen worden en overleed den 22sten Augustus 1791.Van
echter gedeelteljk 0ok we1doorandereveru zjne geschriften vermelden wj:pEinleitung
(1750,2 dln;nielwe druk 1787- 1788)''
,rMosaiscbes Recht (1770- 1775, 6 d1n; 9de
druk 1776- 1780,5dln)''
,- enrMoral(17921823,3 d1n)'',uitrçgeven doorStöudlin.

M lchailowsku Danilewskij (Alexan-

hexagonaal kristalliseert.Hetisgroen,grjs, der Iwanowitsl),een Russisch krjgsman en
bruin, zwart en meestal zeer donker. Het geschiedschrjver,geboren in 1790,studeerde

bevat 9-250/0 magnesia.Men vindt het in te Moskou en te Göttingen?verkreeg daarna

basalt,trachiet,porferen graniet.Voortsver- eenebetrekking bj hetminlstérievanFinan-

melden wj:lithionglimmerthetwelk sterk op
kyliglimmergeljkt, fltel
uiet,- cltromîumglémmer,dat 60/0 chromiumoxyde en 11,6%
magqesia beyat,- rnbellaan,- enphlogopiet.

ciën en werd vervolgens adltldant van Koetoesow. Hj nam a1s zoodanig deel aan den
strjd tegenFrankrjk,onderscheiddezichdoor

zjne dapperheid,werd in 1813 in hetgevolg

M lcaschlefer ofglimmerleliseenedelfstof des Kelzers opgenomen en zag zich ln dat
van schilferigen bouw ,bestaande uitkwarts Jaar geplaatstin de kanselarj van prins W olen glim mer. Het bevat veelalertsen,aluin- ktp
zl,
vkf/: terwjl hj de oorlogen van 1813 en
ateenj hoornblende enz.,behgortt0tde 00r- 1814 bdwoonde.Hjwastegenwoordig bd het
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Congrès te W eenen en trok te velde in den
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de redadieder))LettresChampenoises''.Voorts

tweeden oorlog tegenFrankrtlk.Daarnavolgde leverde hj met zjn vriend Powjoulat eene
hj keizer Aleœando.op zjnebuitenlandsche rCorrespondanced'
orient(1830-1839,7dlnl''
reizen en bevond zich in 1818 op hetCongrès en eene scollection de mémàirespour servir
teAken.ln 1823 werd hj generaal-majoor, à l'histoire de France depuis le Xllme siècle
voerde in 1829 in den ogrlog tegen de Tlzr- (
20 d1n)''. Hj overleed te Passy den 30sten
ken hetbevel Over eene infanterie-brigade t)n Septrmber 1839.

stond den opperbevelhebbergraafDiebits
j,
91.
balkanskn ter zjde.In 1835 werdhj luitena
nt-çeneraal, in 1839 lid van hd krjgscomite, en overleed te Petersburg den zlsten
September1848.Hj leverde:rEenebeschrj-

M lchauxia Herit.is de naam van eene
plantenfàmilie der Campanulaceën.Hetonderscheidt zich door een 8-oflo-spletigen kelk,
door eene 8-oflo-deelige,radvormige bloem-

(1843, 4 d1n)'', - mGeschiedenis van den
veldtogtvan 1812 (1834)''
,- mGedenkwaardigheden uit den veldtogtvan 1813 (1837)'',
XBeschrjving van den veldtogtin Frankrjk in 1814 (1836,2 dln)'', en rl
-lerinneringenuitdeJaren 1814- 1815(1835,2dln)''.
Zjne werken zjn veelgelezen en bj herhaling gedrukt,daarzj zich dooreen fraajen,
levendigen stjlen dooreenedramatischev001'stelliyg onderscheiden.
M lchaud (Joséphe François), een Vordiensteljk Fransch geschiedschrjver,!eboren

stjlmet8 Of 10 draadvormige stempels en

kroon,8 t0t10 vrjemeeldraden metkorte,

ving van den Turkschen O0rl0g,1806- 1811 toegespitste helmknoppen,door eenbehaarden
eene hangende, 8- t0t lo-kleppige, aan de

basisopenspringende,veelzadigezaa,
ddoos.Het
omvat tweejamge gewassen, die in Syriëen
in Perzië te huis behooren. Van de soorten

noemen wj:M .cc-ycllbidd.
vJuss.,2 Ned.
el hoog, met een van boven in aarvormige
bloemtakkenverdeeldenstengel,langgespitste,
stengelomvattende bladeren en witte en licht-

paarqe ofpurperroode,overhangendebloemen.
Mlchele Angelo,zie Bl
tonarotti.
Mlehelet.Onderdezennaam vermeldenwj:
te Albens in Savoye den 19den Junp 1767,
Jnles J.
fïcAeldf, een uitstekend Frangch gebegaf zich in 1791 naar Parjs en baarde Bchiedschl'
jver.Hj werdgeborenteParjsden
weldraopzien doorzjneBchriften.Hjleverde zlsten Augustus 1798,studeerde in deletteren
een pvoyage littéraire fait en 1787 au Mont en werd in 1830 chefder historischeafdeeling
Blanc''en maaktehetdoorzjnescherpedag- in hetRjks-archief,terwtjlhj tevensdebebladartikelsderepublikeinschebewindvoerders trekking waarnam van plaatsvervanker van
z00 lastig,dat op last van één derleden van Gizofaan deSorbonne.In 1838werdhj1id
de Conventie het doodvonnis over hem uitge- van de Acadêmie des sciences morales et p0sproken werd.W élzorgdenzjnevriendenvoor litiques en hoogleeraar in de geschiedeniBaan
de vernietiging van ditvonnis,doch hj was het Collège de France. De studenten waren
00k laterwegenszjne koningsgezindegevoe- ongemeen met.hem ingenomen,vooral omdat
lensaan velevervolgingenblootgesteld.Niette- hj deeldein hun afkeervan hetJezuïetismuB
minbleefhjteParjsalsdagbladschrjverwerk- en van dereactie.Daardoorontstonden zjne
z= m ,dochin1797werdhj alsredadeurder bxochuxes:pDes Jêsuites'',metQuind opgerQuotidienne''metanderepublidstent0tdepor- steld,- mDu prêtre, de la femme etde la
tatie naar Cayenne veroordeeld.Hetgelukte famille (1844):'- rDu peuple (1846)'' enz.
hem naarhetJuragebergteteOntkomen,alwaar In het omwentelingsjaar 1848 waszjn leerhj zjn beroemd beschrjvend gedicht:rLe stoeldie der rooderepublielt,zoodatderegéprintemps d'un proscrit(1804)''vervaardigde. ring in 1851een eindemaakteMn zjn onderNa den 18den Brumaire keerde hj terug naar wi
js. Daar hg na de gebeurtenissen van Q
Parjs, waar hj zich metgeschiedkundigen D ecem ber 1851 den huldigingseed weigerde,
arbeid bezig hield.Hj schreef:rllistoire des verloor hj zjne betrekking als archivaris.
progrès et de la,chûte de l'
empire de Mysore Van dien tjd afwoonde devurigestrjderbj
sous le règne de Hyder-Aly etde Tippo Saib af
wisseling in Bretarne en teParjs.T0tont(1801, 2 dlnl''1- en vooral eene wereldbe- spanning hield hj zlch bezig metnatuurljke
roemde rHistolre descroisades(1812- 1817, historie,ens'c'hr-eef:rL'ûiBeau(1856)'',- pL'in3 dln;Gdedruk 1840,6 dln)''
,verbondenmet secte (1857), rL'
amour (1858)'',- nLa
eene rBibliothèque descroisades(1830,4dln)''. femme (1859)'' - pLa socière(1863)''enz.
In 1802verscheen zjne nBioqrayhiemoderne Doch het grootste gedeelte van zjn tjd be(4 d1n)'',welke door depolitle In beslag ge- steeddehj aanzjn uitstekendboek:pHistoire
nomen werd. Inmiddels werd hj met zjn de France (1833-1866, 16 dln)'', met het
broeder eigenaar eener drukkerj?alwaarin vervolg:rllistoire de la révolution FrançaiBe
1811 de rBiographie universelle'' werd ter (1847- 1853, 7dlnl''enaan anderegeschrifperse gelegd. Hj bleefsteedseen aanhanger ten van geschiedktlndigen inhoud.Van zjne
der Bov bon'
n, en zjn afkeer van Napoleon overigewerken noemtm wj:gprécisdel'hisbleek in zjne rllistoire des 15 semainesou toire moderne (1833)'',- pllistoireromaine
le dernier règne de Bonaparte''1 een vlug- républicaine (3dedruk; 1842,2dln)'',- en
schrift,dat 27 uitgaven beleefde.In1813werd XIntroduetion à l'histoireuniverselle(Bdedruk.
hj 1id der Fransche Académie en in 1815 1844)''.Deze geniale se,
hrjveroverleed op de
volksvertegenwoordiger.W egens zjne sym- Iberische Eilanden den 8sten Februarj 1874.
pathie voor devrjheid van drukpersverloor Karl .fzf
ztfznk VïCA:I:J, een verdiensteljk
hj de betrekking vancensoren voorlezerdes Duitsch wjsgeer.Hj werdgeboren teBerljn
Konings.Van 1820 tot1824behoorde hj t0t den 4den December 1801,studeerde aldaar in
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de regten, aanvaardde eersteeneregterljke
betrekking,doch zette weldra zjne studiën
voort,werdin 1824doctorindewjsbegeerte,
en hieropeerstonderwjzeraaneengymnasium
te Berljn,toenprivaatdocentenin1829hoogleeraar aan de universiteitaldaar.Van zjne
geschriften vermelden wj:pDasSystem der
philosoqhischen Moral(1828)''
,- rDieEthik
des Arlstoteles in ihrem Verh:ltnisse zum
Sy
steeme
re
Modr,aAr
li
(s1t8o27
- rExamen critiqu
du dle
ivr
te),''
!
lntitulé Méthaphysique(1836)'',door deAcadémiedesSciences
morâles et politiquesteParjsbekroond,-

(1828)'',waarnahj in 1829hoogleeraarwerd
te Kiel. Hier schreef hj: murkundenbuch
zur Geschichte des Landes Dithmarschen
(1834)''
,- psammlungaltdithmarscherRechtsquellen (1882)''
,enz.In 1842 vertrok hj als
hoogleeraar naar Jena en bj de volksbeweging in Sleeswjk-Holstein stelde hj zich ter
beschikking van het Voorloopig Bewind te
Rendsburg.Hj werd erafgevaardigd naar de
DuitscheNationaleVergadering teFranktbrt,
waar hj zitting nam ln hetcentrum.Na de
ontbinding van deze Vergadering keerde hj

(1837-1838,2 dln)'',- rEntwickelungsgesehichte der neuesten Deutschen Philosophie
(1843)'',- pAnthropologie und Psychologie
(1840)'',- rvbrlesungeniiberdiePersönlieh-

te Niirnberg. Doeh ook deze legdehj neder
in 1864yom zich onverdeeld aan de zaak van
Sleeswjk-Holstein tekunnen wjden,en vestigde zich te Kiel.
M ichiels (Andréas Vietor), een dapper
Nederlandsch krjgsman, geboren te Maastricht den 3osten April 1797, zag zich op
l7-jarigen leeftjd benoemd t0t tweede-luite-

naar Jena terug)maar verwisselde in 1862
fGeschichte der letzten Systeme der Philo- de betrekking van hoogleeraar met die van
sophie in Deutschland v0n Kant bis Hegel hoofddirecteur van het Germaansch Muséum

keitGottes und die Unsterblichkeitder Seele
oder die ewiqe Persönliehkeit des Geistes

(1841)'/1 rDle Eyiphanie der ewigen Persönlichkeit des Gelstes, eine philosophische
Trilogie (1847-1852,3 dln)''
, en talrjke
brochures en opstellen in tjdschriften. 00k
vermeldenwj n0g:pEineItal.ReiseinBriefen
(1856;Qdedruk 1864)'',- vooral:pDie Ge-

nantin Fransche dienst,ging vervolgensover
in de Nederlandsche gelederen) woonde den

slag van W aterloobj en vertrokin 1817naar
Java.Hier nam hj aanstonds deelaan een

schichte der Menschheit in ihrem Entwicke- paar veldtogten en w as weldra kapitein,ter-

linrsgange seitdem J.1775bisaufdieneuesteu
Zelten (1859-1860,2 d1n)''
,- en n0y:pNaturreeht,oder Rechtsphilosophie a1s d1e praktischrPhilqsophie(1866,3d1n)''
.
Mlchells (Friedrich), een verdiensteltjk

wjl hj gedurende den Javaanschen Oorl0g
(1825- 1830)bevorderd werd t0tmajoor.Achtervolgensversierd met de Militaire W illems-

Orde 4de en 3deklasse,werd hj in 1832,
bj den oorlog op Sumatra'sW estkust,luite-

R.Katholiek godgeleerde en eenvandehoofd- nant-kolonel en ridder der Orde van den Neleiders derOud-Katholiekebeweging,geboren derlandschen Leeuw , en ontving in 1837 de

te Miinster den 27steu Julj 1815,studeerde benoeming t0tkommandant0I!gemeldesvestaldaar in de theologie,bekleedde na het ont- kust.Hier onderscheiddehjzlchzoozeerdoor
vangenderpriesterwjding onderseheidene be- beleid en moed,dathj het kommandeurstrekkingen bj hetonderwjs en werd in 1864 kruis der M ilitaire W illemsorde verkreeg en
hoogleeraar in dewjsbegeerteaanhetlycéum benoemd werd t0t adjudant des Konings in
te Braunsberg.Hj leidde metDöllinyerin1863 bt
litengewone dienst. In 1843 werd hj genede vergadering van R. Katholieke geleerden raal-majoor en in 1849 belast methetopperte M iinchen en schreef:mlfirche oder Partei bllvelover de derde expeditie naar Bali.Ook
(1864)'',- en rFiinfzig TheseniiberdieGe- dââr vergezeldevoorspoedzjnewapenen,maar
staltun: der Kirchlichen Verhëltnisse derGe- hjzelfwerd bj eennachteljkenaanvalopKagenwart (2dedruk, 1868, op den Index ge- soemba, den 25sten Mei 1849, doodeljk geplaatstl''.Hj werd na de afkondiging der troFen.
onfeilbaarheid door den Bissehop van ErmeM ichigan, een de< noordeljkste deelen
land van zjne betrekking ontzeten in 1871 dtlr Vereenigde Staten van Noord-Amerika,
geëxcommuniceerd.Voortsleverde hj: pDie bestaat uit 2 schiereilanden.Hetzuideljke,
Philosophie Platonsin ihrerinnernBeziehung tevens hetgrootste, strekt van de grensljn
zur geoFenbarten W ahrheit (1859- 1860, 2 der Staten Indiana en Ohio (44 geogr.mj1
dlnl''- rGeschichtederPhilosophie(1865)'' lang)overeen afstandvan 61geogr.mjlzich
en rltant v0r und nach dem Jahr 1770 uit tusschen het Erie-,St.Clair-en Huronmeer, (welke door de draten Detroiten St.
(1871).''
M ichelsen (AndréasLudwig Jakob),een Clair met elkander verbonden zjn) in het
uitstekend beoefenaar der Germaansche Oud- oosten, en het M ichiganm eer in het westen
heden,geboren den 3lsten Mei1801 te Satrup totaan destraatvanMackinaw (9geogr.mjl

op het Sleeswjkscheschiereiland Sundewitt,
studeerde te Kiel,GöttingenjBerljn en Heidelberg in de regten,reisde 2JaarinDuitschland,Zwitserland,Frankrjk,deNederlanden

lany)twelkede laatstgenoemde 2 meren vereemgt.Het Michiganmeer,74 geogr.mj1lang

en 18 breed en m et eene diepte? welke hier
en daar t0t 250 Ned.eldaalt,hgt 180 Ned.
en Denemarken, verkreeg in 1824 te Berljn elboven de oppervlakte derzee en heefteene
den doetorsgraad in de regten en vo tigde d
oppervlaktevan1038D geogr.m'
jl.Hetnoor-

zich durna te Kopenhaqen, waar hj zich eljke,tevenshetkleinereschierelland,strekt
met noordsche geschiedenls, taal en regten van de grensrivieren M ontreal en Menom onee
bezig hield. Hj leverde eene uitmuntende (bj W isconsin) zich uittusschen hetBovenDGeschichte Nordfrieslands im Mittelalter meer ten noorden en het Michiganmeer ten
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zuiden,t0t aan de straatvan St.Mary (31 verwierfhj door zjn verzen de gunst van
geogr.mjllang),welke het Bovcnmeermet vorst Galoiny militair gouverneur van M0shet Huronmeer vereenigt. De beide schier- kotl.Zoodoendeontving hj verloftoteenereis
eilanden hebben eene uitgebreidheid van 2655 in hetbuitenland.HtjbezochtDuitschland en
D geogr.mjl;van deze bezithetnoordeljk Frankrjk en bevond zich aldaar,tûen in

schierelland slechts 850.Dit laatste is woest, 1830dePoolscherevolutie uitbarstte.Teratond
bergachtig en schilderachtig) vooral aan de schreefhj eene:rodeaandoJongel
ingsc,
hay'',
kust van het Bovenmeer; het is ongeschikt die door de opgewonden Polen m et geestdrlft

voorden landbouw ,maarrjk aansteenkolen werd begroet.In 1831 was hj teDresden,
en metalen,vooralaan koper.Hetzuideljke in 1832 te Parjs,en hier voegde hj bj 3
schiereiland daarentegen heeft een golvenden
bodem , verheft zich slechts tot600 Ned.el
boven de oppervlakte der zee en wordt door
onderscheidene rivieren en beken mild besproeid. Het klimaat is er in hetalgemeen

gestreng, vooral in hetnoordeljk gedeelte.
De wintersduren er van Novembert0tApril,

de herfsten de lentezjnerkort,enderomer

is er zeer warm.Op vele plaatsen heerschen
er galkoortsen en tusschenpoozende koortsen.
Een groot gedeelte van Michiganismetprachtige bosschen van eiken, esschen, linden,

reeds uitgegeven diehtverzamelingen eene

vierde.Zjn heldendicht:ppan Tadeusz(1834,
2 dlnl''bevat eene getrouwe schetsvan het
Poolsche volksleven.Tn 1839 werd hjhoogleeraar te Laqsanne en kort daarna aan het
CollègedeFranceteParjs.W egenszjnemystieke denkbeelden geschorst,begafhj zich
naarRome,doch keerde weldranaarParjs,
naar zjn gezin terug. Als warm vereerder
van Napoleon I zag hj zichin 1851benoemd
tot onderbibliothecaris aan de boekerj van
hetarsenaal.In 1855 begafhj zieh tervor-

olmen,suikerahornen,populieren en pjnboo- mingvaneenPoolschleqioen naarhetoosten,
bem bedekt,- een ander gedeelte met eene en overleed te Constantlnopelden 26sten N0oypervlakte van 335 EJ geogr.mjlbestaat vember van datJaar.Men noemt hem den
ultdroogeennatte prairieënenmoerassen.Men hervormerderPoolsche letterkunde,en zjne
heeft er echter o0k deugdzavae gronden,z00- gezamenljkewerkenzjn bj herhaling uitge-

dat het land den naam van vruchtbaar ver- geven.
M icrocephalen Ot'kleinl
dient.Tarwe,aardappels en rogge worden er
toofdigen noemt
in groote hoeveelheden verbouwd.De mjn- men eene soort van idiotent welke m ette
ontginning w ordtermetkrachtgedreven.Het ltleine hersenen geboren zjn,zoodatdescheland is reeds van verschillende spoorwegen delzelfsin den volwassen toestand nietgroodoorsnedenl en hetaautal inwoners beloopt ter wordt dan een vuisten het.volumen der
n
ngeve
er1jsdemillioen (1875).V00r het 0n- hersenen geringer bljttdan datvan dengotje'WPS
** is goed gezorgd: m en heefter eene l'illa of orang-oetang. Dientengevolge is het

universiteit te Ann-Arbor)diein 1875bj44 voorhoofd zeer laag?de schedelnaauweljks
hoogleeraren 1183 studenten telde, eene gewelfd, het aangezigt zeer groot, zjn de
landbouw-académie te Lansing, - eene Oogen in uitspringende kassen geplaatst, is

kweekschoolvoor onderwjzers te Ypsilanti, demond zeerwjd en zjn devoorste tanden
en eene menigte volksscholen. Deze Staat, schuins geplaatst (prognathi).Het ligchaam

m et Lansing alshoofdstad,w erd in 1837 in
de Unie opgenomen f'n stelde ill 1850 eene
nieuwegrondwet vast.Volgens deze is ereen
Senaat van 32 en eene Kam er van Vertegenw oordigers van 100 leden. D e uitvoerende

van zulke personen is in den regel wélgebouwd, doch de uitdrukking van het gelaat
en de houding hebben veel overeenkomst

met die van apen. Zj slaken onbestemde
magt is in handen van een voor 2 jaargelto- den uitspreken. Zj onderscheiden zieh van
zen gouverneur, en M ichigan zendt naarhet de Cretins doordien zj vlug en vaardig zjn

geluiden en leeren m et moeite enkele woor-

Congrès 2 senatoren en 6 volksvertegenw oor- in al hunne bewegingen en de handelingen
van anderen gaarne nabootsen. De meesten
digerj.
M lchiganm eer (Het), een der groote sterven reedsopjeugdigen leeftjd.Hunongemeren van Canada in Noord-Amerika,behoort lukkige toestand schjntvoorttevloejen uit
geheel en al t0t het gebied der Vereenigde eene belemmerde ontwikkeling dergrooteherSàten. Het heeft eene langwerpige gedaante senen.Velen zien daarin een bewjsvoorde
en bj eene gemiddelde dieptevan 300Ned. stelling,dat de mensch afstamtvan de apen.

eleene oppervlakte van 1073 1 geogr.mjl.

M icrom eter (De)iseen toestel,geschikt

Zjne oevers zjn meerendeels vlak, en de
vonrnaamste steden aldaar zjn Chicago en
Milwyukge.
M lcklewicz (Adam), een uitstekend

omstreekshetJaar 1640 doorGaseoigne.Deze
bevestigde dunnedraden in hetbrandpuntvan
een kjker. Kirch te Berljn bedachtin 1679
den sckroLfmicometer,wu rmede men dedra-

Verbonden door de Mackinawstraat methet tothet meten van kleine grootheden.Hj is
Huronmeer, is het tevens door eene smalle gewoonljk M ngebragtbjverrekjkersen verlandstrook van het Bovenmeer gescheiden. grootglazen.De m icrometerw erd uitgevonden

Poolsch dichter, geboren in 1798 te Nowo- den verplaatsen kan.Zulk een w erktuig w erd
grodek in Lithauent studeerde te W ilna en reeds in 1666 door de Fransche sterrekundideed aldaar in 1822 een dichtbundel in het gen AuzowtenPieard gebruikt.O0k nu wordt

lichtverschjnen.Alsleeraaraan hetgymna- de schroefmicrometer bj vergrootglazen gesium te W ilna in volksbewegingen betrokken

bezigd.De eenvoudigste astronomisehe micro-

en nMrhetbinnenlanddes Rjks verbannen, meter is de blindéring of het diaphragma
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zelf, wanneer dit naauwkeurig vervaardigd gewoonljk geeft men daaraan den naam van
is! maar de beste is de elrkelmierometer, lowp.De vergrooting van eene loup is afhanbestaandeuit cen aan weêrszjden cirkelvor- keljk van de krommingvan lletglas.D00rm ig afgedraaiden ring, w elke iets kleiner gaans neemt men 2plat-bolle(plan-convexe)
dan de blindéring van den kjker on daar- lenzen, die men zoodanig vereenigt,dat de

aan door metalen plaatjes bevestigd ot'in bolle zjden naar elkander toegekeerd zjn
een aldaar aanwezig glas ingesloten is.Daar- (:g.1).Een eenvoudige microscoop is voormede bepaalt men hetverschilin regte klim- gesteld in fguur 2.De lensisboven aan eene
ming en declinatie van 2 sterren. Deehales getande stang z00 bevestigd, dat men er van
en Zakn hebben mierometers vervaardigd,
welke bestaan uit een traliewerk van zeer

ëneljnen,diedoo1'middelvaneen diamant
op hetglasgesneden zjn.Dieljnen hebben
eene diktevan naauweljksl/gccsteNed.streep
en zjn van l
/lcdet0t l/ucsteNed.streep van
elkanderverwjderd.
Men zalgemakkeljkinzien,dateeneschroef
metzeer kleinewindingenuitstekendediensten
bewjst bj hetmeten van kleinegrootheden.
Immers wanneer zulk eene winding eene

hoogte heeftvan l/sdeNed.streep en men de
s
chroef één graad (l/s6cste)van den omtrek
verschuift, dan bedraagt de v00r- ofachterwaartsche beweging slechts l/lsccstevan een
Ned. streep.Daar men gemakkeljk deelen

van graden verschuiven kan,laat de naauwkeurigheid van zulk eene meting niet veel te
wenschen over.

M icroscoop (De)iseeninstrument,waar-

mede men kleine voorwerpen,voorhetbloote

00g onduideljk ofonzigtbaar,inbjzonderheden kan waarnemen.W anneerwj een voorwerp beschouwen, vertoont hetzich grooter
ofkleiner naar gelang van zjn afstand.De
schjnbare grootteisdusafhankeljk van den
gezigtshoek,dienmenverkrjgt,wanneermen
uit het middelpunt van het 0og ljnen trekt
naardemeestvanelkaârverwjderdegrenzen

Flg,2.

van een voorwerp. Die hoek wordt grooter boven naarbeneden doorheen kanzien.Voorts
naarmate het voorwerp tot lzet o0g nadert. bevindt zich aan die stang een tafeltle met
W anneer wtJ alzoo iets wegens den verren tlene ronde openingq daarop legtm en op een

afstand nietduideljk kunnen zien,dan behoeven wj slechts digter t0t het voorwerp
te naderen,om hetin bjzonderheden te kunnengadeslaan.Doch 0okhierbjheeftmengren'
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zen. Voor ieder 00g bestaat een naaste punt

van goedzien,terwjleene verderevergrooting

van den qezigtshoek niets baat.Voprbjzien-

/# .
N*
kA/'

Een uitmuntend m iddel om datgebrek te
verhelpen vindt men in bolle lemzen. D00r
deze kan men de lichtstralen,welke van een

J,1J

den ligtdltpuntdigterbjdanvoorvérzienden.

Fig.3

voorwerp uitgaa'
n, zöö breken, dat zj,het
o0g trelende,van een grooterofmeernabj- glaasje het voorwerp, dat men wi1waarnezjnd voorwerp schjnen uittegaanjzoodat menjen dit laatsteontvangtvan onderen een
Ge gezigtshoek grooterwordt(zieonderLenst. sterk lichtdoor den spiegel.
Doorgaallkl echter lmaakt men gebruik van
:ene cnnvexe lensisduseenmicroscoop,doch
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den zamengestelden -icrpt
çcpp,,voorgesteld in Tvordt waargenomen. De stralen? die zich
;g.3. In ll' heeftmen eene kleine,Bcherpe van bnaarj2begeven,T/orden bj ozôö geverzamelingslens,in een ring aan hetonderste broken, dat zj niet van debovenste,maar

van de onderste .
W schjnen tekomen.Uet-

'

zelfde geschiedt met de stralen, die van A

1
1
Nk
X.
N/
'

komen.Op die wjze hebben wj hier eene

tweede vergrooting van hetvoorwerp e ,hetwelk zich voor het o0g, boven oo geplaatst,
uitzet t0t de onderste A B.
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Fig.

oculair)kunnen,evenalsbj den eenvoudiyen
microscoop, uit onderscheidene enkelvoudlge

lenzen ramengesteld wezen. Men gebruikt
meestal plan-cqnvexe glazen. De lenzen van
hetobjediefll'moeten eenzeerkleinenbrand-

uiteinde van hetinstnlmentbevestigd,en aan puntsafstand hebben en alzoo sterk gewelfd
het bovenste uiteinde ziet men eene grootere zjn en hetlichtzeer sterk breken.Daardoor
verzamelingslens oo.W anneer men een v00r- verkrjgt men eene aanzienljke vergrooting.
werp abonderll'
De deugdeljkheid van eenmiplaatst,danworcroscoop hangt
den de daarvan
vooralafvan de
uitgaandestralen
lenzen van het
d00r !l'zoodanig

objectief. Deze

gebroken,datzj

moetenachroma-

op een grooteren
atbtandboven de
lens zich weder

tisch zjn,datis

zam engesteld uit
crown- en Eintglas, om de
kleursehifting te
verhoeden. Yan
de verschillende
oculairen Verdient vooraldat
van Campanij

vereenigenenbj

A.
B een zeer
groot beeld van
het voorwerp 1everen. Zooals
m en ziet, gaan
van b naar alle
puntenderlensl/'
stralen uit, van
welke hier echteralleen debui-

eigenljk afkom-

stig van Cltristiaan .lfkt
y.çea.:,

aanbeveliny.llet

tenste2zjnvoor-

bestaat ult 2
plan-convexe
lenzenj Nvier
bolleoppervlakte
naar beneden is

gesteld.Daarhet
voorwerp JJzeer

digt bj de lens

is geplaatst,z00
m oet het beeld
AB desteverder
van de lens ver-

gerigt (;g. 4).
F!g 6.

Deqnderste lens

OO' is groûter
dan de bovenste
Du rdoor ontstut de vergrooting. Het beeld ab wordtnu oo'en beide bevinden zich digtbj elkander.
niet,zooals met den eenvoudigen microscoop, W anneer S en &
9'stralen zjn,dievan het

wjderd wezen.

regtstreeksgezien,maar hetmoetzjne stra- objectiefkomen,dan zoudenzd zich,z00de
len eerst nogmuls door eene verzamelings- lens OO'ernietwas,zö5vereenigen,datzj
lenswerpen, zoodatbet dooreene loup (0p) in A.B een beeld vormen.Delens OO'echter
X.

36
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maakt,dat die stralen eonvergéren en alzoo keurigen bouw derverschillende deelen,maar
een kleiner beeld in A'B'doen ontstaan.Nu men onderzoeke vooral, of zich de beelden
echter beschouwtmen datbeeld doorde loup zuiver, scherp en zonder gekleurde ringen
oo',waardoorhetwederom eeneaanmerkel
jke

vertoonen, en of fjn-gelede voorwerpen in

g
rootte verkrjgt.W j zien zulk een oculair allebjzonderheden duideljk tevoorschjntrem eene buis besloten in flg.5.Hetuitwendig den. Voorts komt de lichtsterkte van het invoorkom en van eenzamengesteldenmicroscoop

strumentin aanmerking.Hetlichtwordtzwak-

zien wj in ;g.6.
ker naarmate de vergrooting aanzienljker
De zonmieroscoop (fg. ;), 0ok eleetrische is,omdat dan meerlichtstralen,vanhetvoo1'-

psitv'
ot
çcppy of kydro-oœygeengasmieroseoop ge- werp uitgaande,zich zjwaarts versyreiden.
naamd,lsdesgeljkseenzamenstelvaneenlge W anneer men derhalve tusschen 2 mlcrosco-

glazen, achter welke de voorwerpen op glas pen kiezen moet, verdient de zoodanige de
geplaatstworden.Daarvan ontstaat,evenals voorkeur, die hetmeeste lichtgeeft.om den
ln de camera obscura, een vergroot beeld op graad van vergrootingteonderzoeken,bedient
den daarachtergelegen wand.T0teen zamen- men zich veelalvaneen mieroscopischenmaatgestelden microscoop behoorengewoonljk 0n- staf,w aarop Ned.strepen in 10ofmeerdeelen

derscheidene, weleens zes,objectie:enzen, resplitstzjn.Deze legtmen onderhetObjecdie alle achromatisch zjn en waarvan ieder tlef en vergeljkt de schjnbare grootte van
zieh in een afzonderljken ring bevindt,en denmaatstat'metdewerkeljkegroottedaarvan.

we1 zöö, dat men deze ringen op elkander
De uitvinding van den microscoop staat in
schroeven en dus de lenzen naar willekeur hetnaauwste verband m etdien van denverre-

met elkander verbinden kan.De lenzen zjn kjker.Men weet,datdeze laatsteuitgevongenommerd naar gelang harerkromming.O0k

den is door Zaeltarias Janse te Middelburg en

worden erveelalonherscheideneOculairenbj- aanmerkeljk verbeterddoorLipperùey.Zeker

Fig.7.

gevoegd,die desgeljksin kromming van el- ishetintusschen,datwj metbetrekkingt0t
kander verschillen, zoodat men door zamen- het zamenstel van den microscoop veelvervoeging verschillende vergrootingen bekom en schuldigd zjn aan Hnyyheyts,Haetsoeker en
kan. Men onderscheidt daarbj eene lineaire Leenwenkoek, die allen leefden in de tw eede
en eene vlakke vergrooting.De eerste is de helft van de 17de eeuw.

verhouding van deschjnbarelengtevan het M idas is de naam van de meeste oudobjectieftotdewerkeljkelengte.Isdeeerste PhrygischeKoningen.Onderhenvermeldenwj

200-m aal z0o lang als de laatste,dan heeft M idas, de zoon van Gordiwnen Cybele,een
m en eene zoo-voudige lineaire vergrooting. leerling van Orphens. Volgens de sage stond

Natuurljk is dan de schjnbare breedte00k DLonysus (Bacchus) hem t0e, datalles,wat
z00 veelgrooterdan dewerkeljke,dus00k hj aanraakte,in goud veranderde.Van die
Q00-maal. Hieruit kan m en dus de m eerdere lastige gave bevrjdde hj zich dooreen bad
grootte derschjnbare oppervlakteberekenen; te nemen in de Pactolus, welke rivier na
deze is in het gegeven geval200 X 200,dus dien tjd goud metzich voerde.Volgensan40000-maa1zoo groot als de werkeljke op- deren kendehj in een wedstrjd van Pan en
yervlakte.In dewetenschap rekentmen met Apolloaan eerstgemelde den prjstoe,zoodat
llneaire vergrooting.
Apollo zjne ooren in ezelsooren veranderde.
W i1men dedeugdeljkheidvan een micro- Hj zochtdieteverbergen onderzjnePhrp
scoop bepalen,dan lettemennietalleenopden gische muts,doch zj werden dooreen zjner

MIDAS- MIDDELLANDSCHE ZEE.
dienaren opgemerkt. Deze had z00 grooten teljk en oosteljk bekken,diedoorde Straat
lust om dat geheim teverraden,dathj het van Sicilië en dievan Messina qemeenschap
toeouisterde aan een sloot. Daaruit groeide hebben. In het eerste onderscheldt men wew eldra riet en het geruisch van dit laatste der 3 dubbele bekkens,nameljk hetBaleamaakte de verborgenheid algemeen bekend.
M iddag noemt men hetoogenblik,waarop
de z0n den meridiaan passeert. Men onderscheidt een '
tvaren en middelbaren middag.Zie

risch-lberisch, het Gallisch-sardinisch en het
Ligudsch-rryrrhenisch.HetBalearisch-lberisch
bekken ligt tusschen Gibraltar en de Balea-

rische eilanden, tusschen Afrika en Spanje.

Men heet'
ter de Balearische Zee met de G01f'
M lddelburg,de hoofstad der Nederland- van Valencia. Voorts heeft men er de Galli-

daarqver onder Tl
jd.

sche provincie Zeeland, ligt in het midden
van het eiland W alcheren. Deze stad is de
zetel Van een provinciaal geregtshof, Van
eene arrondissementsregtbank en van een kantongeregt, - voorts van een gymnasium en

sche Zee met de Golf du Lion, de Sardinische Zee de Ligurische Zee met de Golf
van Genua en de Tyrrhenische Zee.Detweede

of oosteljke waterkom verdeelt men in de

Siciliaansche Zee,de Groote en Kleine Syrtej

van eenehoogereburgersehoolmetvjfjarigen de Ionische Zee metdeGolvenvan Tarente en
cursus. Zj dreef vroeger een aanzienljken Corinthe, de Adriatische Zee, door de Straat
handel op 00st- en W est-lndië en op den
Levant, doch het verkeer met overzeesche
gewesten is thans van weinig beteekenis,ofachoon nu weder in 'tOpkomen door eene
betere verbinding zaet zee.De net gebou:ide
stad heeft echter fraaje pleinen en vele
prachtige woonhuizen. Van de oyenbare 4ebouwen vermelden wj:hetsierljk stadhuls,

van Otranto met de Ionische verbonden,de

W itteZee,(AspriThalassa derGrieken),de

Zee van den Levant, die van Candia en de
Aegésche Zee. Van deze loopt de Straat der
D ardanellen naar de Zee van Marmora, en
van laatstgenoemdedeBosporusnaardeZwarte
Zee.D e M iddellandsche Zee heeft de aanmer-

keljkste diepte ten oosten van Malta,namein spitsboogstjl opgetrokken,van een toren 1jk 4000 Ned.e1.O0k zjn erdekusten,met
voorzien, met eene verzameling van oudhe- uitzondering van die bj de Njldelta,d0orden en met de beelden van 25 graven en gaans zeer steil.De Dardanellen zjn op de
gravinnen Vanab
Holland en Zeeland in den diepste plaats slechts 100 Ned.el diep,tergevel, - de dj,te V0r
0n 0en klooster, wjl de Zee van Marmora eene di
epteheeft

van 1300 Ned.el.De Adriatische Zee,schoon
op enkele plaatsen eene diepte bereikend van
1000 Ned. el, is over hetgeheelondiep.In
de westeljke waterkom heeft men in het
den bekleed zjn metvermaardetapjten,ver- algemeen 00ne diepte Vall omstreeks 3000
vaardigd door Jan de A cecFlf (1591- 1599), Ne'd.el.
W egens hare ligging vindt men op deM idheldendaden ter zee van de Zeeuwen v00rstellen,- de abdj-toren,gewoonljk rlange dellansche Zee veranderljke winden en zeer
Jan''genoemd,- hetmuséum vanhetzeeuwsch w einig eb en vloed.In de Golf van Venetië
Genootschap met merkwaardige oudheden,- wast het water bj springvloed naauweljks
de Nieuw e Kerk methetm armeren praalgraf 1Ned.elen i
n de Groote Syrte11/cNed.e1?
van 2 Evertsen, en onderscheidene andere maar op de meeste andere plaatsen zjn de
kerken. Er wordt veel handel gedreven in watergetjden naauweljks merkbaar.W egens
graan,koolzaad,meekrap en aardappels.O0k hare sterke verdamping is er het zoutgehalte

thans de woning Van den com missaris des
Konings, met een rjk provinciaalarchiefen
eene provinciale bibliotheekt terwjl in de
vergaderzaal der Provinciale Staten de wan-

heeft men el onderscheidene fabrieken en
16000 inwoners. M iddelburg heeft thans een

van het watergrooter dan in den Atlantischen

Oceaan. Het is waarschjnljk, dat in overnieuw kanaal,datde Se'
heldebj Veeremet ouden tjd Europaen Af
kikabj Gibraltarver-

Vlissingen vereenigt,- voortseendroopd0k bonden waren, en dat later,toen de Zwarte

Zee zich in de MiddellandscheZee ontlastte,
stad over Roozendaal met Duitschland ver- het water aldaar een w eg gebaand heeftnaar
bindt.
den Atlantischen Oceaan.De M iddellandsche
M iddellandschezee(De),alzoogenoemd Zee bevat 440 soorten van visschen, van
vplgens hare ligging tusschen Europa, Azië w elke echter slechts 100 t0t voedsel kunnen
en Afrika, vormtmet de Adriatische en Ae- dienen. Voorts heeftm en er 600 soorten van
gésche Zee en met de Zee van Marmora eene sehelpdieren,en de koraalvisseherj is er van
waterkom m et eene oppervlakte van 47500 veel belang. Tot de n0g werkzame vulcanen
o geogr. mjl. Zj is 515 geogr.mjllang, derM iddellandsche Zee behooren deVesuvius,
op debreedste plaats240,gem iddeld 80gepgr. de Etna, de Strombolien Santorin.DaarenV0Or zeeschepen en een spoorweg, dle de

mjlbreed,enstaatinhetwestendoordeStraat boven zjn er vele kusten van vulcanischen
van Gibraltarin verband metden Atlantisehen aard en nog. steeds rjzende ot
'dalende,De
Oceaan, wiens wateren met kracht naar de kusten dezer Zee vormen het voornaamste
Middellandsche Zee vloejen,om hetdoorver- tooneelvan de volkenderoudheid.Diârwoondam ping geleden waterverlies aan te vullen, dendeEgyptenaren,Phoeni
ciërs,Carthagers,
waartoe,behalve de Njl, slechtsde Etsch, Israëlieten,dekustvolken van Klein-Azie,de
deP0,de Rhône en de Ebrobelangrjke bj- Grieken en de Romeinen.Aan hareoosteljke
dragen leveren.00k is zj doorhetKanaal helft ontwikkelde zich de rjke beschaving
van Suëz metde Roode Zee verbonden.Men der Grieken, en aan hare westeljke helft
verdeelt de Middellandsche Zee in een wes- voerden de Romeinon heerschappg.Zj was
36*
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in die dagen uitsluitend het gebied van den
handel ter zee.en bleet'zulks gedllrelade de
m iddeneeuwen, t0t aan de ontdekking van
de Nieuwe W ereld en van een waterweg naar
Oost-lndië.

hetstaatkundig en kerkeljk leven zich in de
eigenaardige vormen van leenstelsel en hiërarchie openbaarde. Van de volken, w elke
in dit tjdperk het tooneel der geschiedenis
betreden, vervullen voorzeker de Germanen

M iddellkn (De) eener kromme 1jn is de belangrjkste r01.De overigenatiën,z00eene regte ljn,diealleevenwjdige koorden als de Slawen, Arabieren, Mongolen enz.,
derkromme1jn in geljkestukken deelt.De zjn slechts in zoover merkwaardig als zj
middelljn van den drkeliseene regte 1jn, met de Germanen in aanraking kwamen en
die door het middelpuntgaaten aan weêry- op àezeinvloed oefenden.Deoorspronkeljke
zjden bj den cirkelomtrek eindigt.Dever- Germaansche geesthad een magtigen invloed.
houding van de middelljn t0tden cirkelom- Bj hen heerschte achting voorde vrouw ,en
trek is als die van 1:3,141592653 of minder dieachti
ng werd deqrondslagvaneenzegennaauwkeurig a1s die van 113:355 ofals die brengend en zedenrelnigend huiseljk leven.
van 1:Q2,datw il zeggen, dat deuitgerolde Riddergeest en burgerdeugd kweekten kracht
en alzooin eeneregte ljn veranderdedrkel- en vroomheid, en de dweepzieke zin voor
omtrek ruim 3-maalz0olangisalszjnemid- hetbovenzinneljkebleek nietalleen inavondelljn. Door deze standvastige verhouding tt
mrljke krjgstogten,maar00k in degrootkan m en delengte van den omtrek berekenen

schegewrochten van bouw-,schilder-endicht-

alsRen diedermiddelljnkent,enomgekeerd. kunst.Bj ditalgemeen karakterdermiddenM ldden. Het rekenknndiy midden van 2 eeuwen zien wj in verschillende tjdperken
ofmeer getallen vindtmen,wanneer men ze eigenaardige verschjnselen op den voorgrond
optelten door hunaantaldeelt,- hetmeetknn- treden. Gewoonljk verdeelt men ze in drie
4k midden van 2 getallen,wanneermen ze zulke tjdperken. Het eerste loopt van de

metelkandervermenigvuldigten uithetprodud groote volksverhuizing of den va1 van het
den vierkantsworteltrekt,- enhetltaemonisel
t W est-RomeinscheRjk t0taanKareldeGrooten
.
m idden van 2 getallen,wanneerm en'beider daarin zien wj den strjd tusschen de Rodubbel product deelt door hunne som.Bjv. meinsche en Germaanscheelementenn0gvoortren.In den Staatverheft zich het Keizervandegetallen 4en9is6% hetarithmetisch, dscuhap
en tevenshetleenregtmeteenetrotsche
6 hetgeometrisch en 57/Isde hetharmonisch
aristocratie,die zoow elin verzetkomt tegen
middrn.

M ldden-Azië en Am erika ofCentraal- hetgezar van Keizersen Koningen alstegen

zzi; en Amerika,zie Azië en Amerika.

de vrjheld des volks.In de Kerk ontwaren
M iddeneeuw en (De) noemt men het wj deopkomstderhiërarchieen hetstreven
uitgestrekte tjdperk ,gelegen tusschen datder van deze om zich van de wereldheerschappj
Oude en dat der Nieuwe Geschiedenis. Die meester te maken. In het tweede tjdperk,

naam is zeer gepast, om dat deze eeuwen zieh uitstrekkende t0t aan de 13de eeuw ,
een overgang vormen tusschen de ruwe zin- zien wj deopkomstdersteden,een belang-

neljkheid der menschen in hetalgemeen in xjk element naast den leen-adel en veelal
de dagen der Oudheid en de sterk ontw ik- een steun voor de Vorsten.Er ontstond een
kelde kennis en beschaving van den Nieuwe- zelter evenwigt van magt tusschen het K 0ren tjd.Het tjdstip,waarop demiddeneeu- ningschap,de aristocratieen hetvolk,schoon
w en een aanvang nemen,isvolgenssomm igen dit laatste nagenoeg uitsluitend vertegenw oorde slag bijSoissons (480),volgens anderen digd werd door de stadbewoners.In de K erk
het begin der regéring van Karelde Groote, is dit een tjdperk van ongemeenen luister
m aar volgens de meesten datvan den valvan voor de hiërarchie, welke zich echter ver-

hetW est-RomeinscheRjk (476naChr.).O0k geefsinspantom de oppermagtteverkrjgenj
sluiten somm igen de m iddeneeuwen m et de terwjlzp zich bejvertom op hetgebied des
ontdekking van Am erika, anderen met de geloofs elke vrje uiting met geweld te beuitvinding der boekdrukkunst,maarde mees- dwi
ngen.Detoenemendebeschavinqheefteen
ten m et den aanvang der H ervorm ing.In de gunstigen invloed op de aristocratle, w elke
aanneming van zulk een tjdstiq isaltjd iets niet meer onverschillig bljft voor taal en
willekeurigs,omdatdegeschiedenlsderm ensch- nationale dichtkunst, en daarin door de burheid zich geleideljk ontwikkelt.O0k ishet gerj wordtnagevolgd.O0k ontwaaktin dit
moejeljk een bepaald kenmerk aantewjzen tjdperk de beeldendekunst,zoowelin ltalië
van ztllk eene reeks van eeuwen, waarin a1s in Duitschland, terwjlde geschiedenis
talrjke volkeren ontstonden en de meeste beoefenaars vindt.Het gebrekkiyst echteris
Staten van Europa werdengesticht.Intusschen dewjsbegeerte,die,aanscholastlekevormen
doenwj daarinopmerken,datopdebouwval- gebonden,weinigaantrekkeljksheeft.In het
lenderRomeinschewereldheerschappjzicheen derde tjdperk, van het einde der 13de t0t
nieuw staatkundig gebied der Germanen in
Europa en der Arabieren in Azië en Afrika
verhief, - dat twee nieuwe godsdienstvorm en,het Christendom en hetM oham medanis-

aan dat der 15de oft0t den aanvang der 16de
eeuw,ontwikkelen zich de op standenverdeeling rustende staatsvormen meer en m eer.In

Frankrjk ontstaat een autocratisch koningmus,het Heidendom vervingen,en eindeljk, schap, en in het algem een daalt de invloed
datna vele schokken en beroeringen hetO0s- van den leen-adel, terwjl die van den burten onder hetdespotismusvan krjgsoversten gerstand aanmerkeljk klimt.De ontdekking
en priesters bezweek,terwjlin hetW esten van het buskrtlid, van den waterweg naar
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oost-lndiët de uitvinding der boekdlmkkunst nigde Chelsea, Hamptoncourt, Kensington,
en de ontdekking van Amerika dragen daar- Enfeld en Brentford.

t0e niet weinig bj. In deKerk roegen de Middleton (Conyers),een vl*jzinnig Enmisbruiken der hiërarchie eene kraehtlge op- gelseh godgeleerdeengeschiedschrjver,gebopositietevoorschjn,diesomtjdst
litgaatvan ren den z7sten December 1683 te Riehmond
de Kerk zelve en somtijds O0ltvan verlichte in Yorkshire,studeerdeteCqmbridge enwerd
mannen, die met den naam van ketters wom in 1717 aldaar hoogleeraar en bibliothecaris
den bestempeld. Zôö verdwjnen tegeu het der uuiversiteit. In 1724 en 1725 reisde hj
einde van dit tjdperk de eigellaardige kell- in Italië, onderwees voorts te Cambridge

merken dermiddeneeuw en meeren m eer.Z00- de gesk'hiedenisen overleed aldaar den 28sten
we1 de magt der hiërarchie als die van het Julj 1760.Van zjne werken noemen wj:
Keizerschap was verdwenen,-- de leen-adel XThe history ofCicero (1741,2 dlnq2de druk

moest de vlag strjken v00< den krachtigen, 1842)'')- rMiddletonianae (1754)'')- en
njveren,welvarenden burgerstand,- eneen DMiscellaneous works (1752- 1757:4 dln)''.
nieuw tjdperk begon.Van het Oosten ver- Midhat-pasja,eenverdienstelkk,
rurksch
meldenwj n0g,datditlandgeenedergeljke staatsman,geboren teConstantinopelin 1822,
middeneeuwen heeftgehad als0nsw erelddeel, is de zoon van een bem iddeld am btenaar,zag
alishetook,datde M ohamm edaanschegods- zieh reeds vroeg geplaatst bj hetministérie
dienst en de Arabische letterkunde aan tlat

Op het bureau van correspondentie,werd in

1856 zegelbewaarder der kanselarj, daarna
tjdperk eeneeigenaardigekleurgeven.
M iddenrif (Het) is een spierachtig vliest secretaris van den Hoogen Raad,legde zieh
hetwelk de borstholtevandebuikholtescheidt. van 1858- 1860 tePari
l
'smetjvert0eopde
Het is van boven b0l,van voren vastgehecht kennis van hetFransch en vandeinstellingen

aan het Ondereindevan hetborstbeen,zjde- der Rvestersche rjken, werd na zjn teruglings aan de achtervlakte van de laatste 6 keer gouverneur van Nisj, daarna van de
ribben, van aehteren aan het dwarsche uitsteeksel van den eersten lendewervel en a'all
het ligehaam der eerste 3 lendewervels,z00dathetvoorste gedeelte een ronden rand met

Donau-provincie: in 1867 van Arabistan en
Ondersttheidde zll!h aldaar door het invoeren
van uitmuntende hervormingen. Tn de laatste

jaren derregêring van Abd-oel-uisis washj
de zjdelingsts
heaanhechtingen vormt,terwjl oolteenigen tjdgroot-visiel-,daarnaminister

de achterste aanhechtingen ptlntig naar bene- van Justitie, droeg in 1867 aan het loof'
d
den loopen. llet m iddenste gedeelte van dit der softa's niet weinig btjtot den valvan
noemden Vorst en verkreeg onder M oerad
spiervlies bestaat uit eene peesglaat (specu- l ge
1um Helmontii),waarin eenevlerkanteope- t V als voorzitter van den H oogen Raad, mi' 13ister van Binnenlandsche Zaken en grootning isvoor de holle ader.Ietsterlinkerzt
jde l
istusschen de w ervelaanhechtingen eene ope- visier een aanmerkeltjken invloed,dien htj
ning,dierondom vltpeschachtig is en denslok- desgeltiks behield onder Abd-oel-Hamed 1I.

Zjn opzienbarendylan?om aanhetTurksche
n0g eene peesachtiqeruimte ist0tdoorlating Rjkeeneconstitutle te schenken,waarvanhj
van de groote bulkslagadert de borstbuis, het ontwerp den lsten Junj 1876 openbaar

darm doorlaat,tt
lrwjllangsde wervelkolom

den grooten stam van het zenuwknoopstel- maakte, werd door een oorlog met Servië
se1en n0g 2 aderen.l'let middenrifdient t0t vertraagd, maar toe'
h dcn 23sten D ecember
stetln der borstorganen en is werkzaam bj daaraanvolgende ten uitvoel' gebragt,om de
de inademing,bj de loozing deruitwerpse- eisehen van de Etlropésche e'onferentie v0llen enz.
gens zjn wense'
h met kracht te kunnen afM iddlesex , na Rutland het kleinste, wjzen.Hj behaaldedan ook opdieconferen-

maar tevens hetrjkste en belangrjksteEn- tie,welltedenzostenJanuarj1877onverrigter
gelsche graafschap,grenstin hetzuidenaan de
Theem s,inhet westenaanBuckingham ,inhet
noordenaanH erdfbrteninheteostenaanEssex.
Daar hetgrootste gedeeltevan Londen op dat

zaken uiteen ging,eene schitterendediplomatieke zegepraal, maar werd zelf den 5den

gebied gelegen is, telt het Op 131/4de geogr.
mjl omstreeks 21/2 millioen zielen.Hetzuidwesteljk gedeeltevanMiddlesex iseenevruehtbare vlakte en hetnoordeljk gedeelte heuvel-

bannen.Gedurig eehter gaan in Constantinopel stemm en op, die de herstelling vragen

Februarj vandatJaardooreenepaleis-intrigue
plotseljk ten valgebragt en uit Turkje ver-

van dezen bekwamen staatsman in zjnevroegerewlardigheid.
achtig. Het w ordt door de Theem s en hare
M idlanieten is de naam van een volk
zjrivieren mild besproeid. Het bestaatgroo- in hetnoorden van Arabië?aan beide zjden
tendeels uit wei-en hooiland,- voorts uit van de Golf van Akaba.H et woonde aan de
boomkweekerjen,moezerjen enbloemtuinen. oosteljke grenzen van Palaestina en leidde
Hetklimaatiservochtigenzeerveranderljk. een zwervend leven,had Midian,een zoon

Des winters is het land vaak in een digten van Abraltam en Ketwra t0tstamvader,voerde
nevelgehuld en in den herfstontstaan erdik- in de dagen der Rigteren 00rl0g metlsraël,
wjlshevigestormen.Debelangrjkstebronnen maar werd door Gideon overwonnen en vervan bestaan zjn er veeteelten tuinbouw ;ook dween daarna van het tooneel der geschiezjn eronderscheidenefabrieken.Uitditgraaf- denis.
schap worden 14 leden afgevaardigd naar het
M id-Lothian ? zie Lotkian.

Parlement.De merkwaardigste plaatsen zjn

M ieren (Formlcariae)vormen eene familie

er, behalve Londen en het hiermede veree- van insecten,diemetde bjen en de wepen
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t0t deordederVliesvleugeligen(Hymenoptera) en teêr is en eenige dagen moetgespjzigd

behooren.Zj onderscheiden zich vooraldaardoor,datbj hen 3 seksen bestaan.- voorts
doorden vorm vanhetachterljf,welk:eerste
ring een knobbelvormig steeltle is,meteen
schubbetje ofdoorntjeaan debovenzjde,en
doordien de sprieten knievormiggebogenzjn.
De wjf
jes en geslachtloozen hebben een verborgen angel, en de mannet
les en wjfjes
vleugels,terwjlde geslachtlooze werkmieren
daarvan verstoken zjn.Demeesteinlandsehe
r
aie
enzj
be&i
one
wa
arr
we
1n vooralbosschenenweilanden,

worden. Daar zj zelve niet door het 0mkleedsel kan heenbreken, wordt dit opengebeten doorde oudemieren.Dejongemieris

in één nestleven,waarboven zj een heuvel
OPWOrPOn Zj maken gangen in den grond,
eds
elopstapelen.Gaarnegebruiken
z
wa
jaz
roz
et
jigvo
he
den
jân leven 00k van vleesch en
aas. De naarstigheid en hetbeleid der mie-

stonds verzorgd w orden door dew erkmieren,

eens ten getale van 4-of5000

weldra in staat om al hare werkzaamheden
te verrigten.T0tzoolang moest het eenzaam
levendewjf
je,dateenenieuwekoloniestiehtte,
zelve in hare behoeften voorzien,doch z00dra er een voldoend aantalw erkmieren aanwezig is,doetzjnietsmeerdanejerenleggen
en laat zich door haar kroost bedienen.De

wjfjes echter,die in de kolonie zjn teruggebragt, hebben een beterl0t,daarzj aandietevensdeejeren,larvenenpoppennaauwkeurig reinigen,vervoeren.voeden enverplegen. Het aantal werltm ieren vermeerdert in
den beginne verbazend,daar eersttegen het

ren,alsmede de zorg,waarmede zj delar- najaar de ejeren gelegdworden,waaruitde
V0n verplegen, zi
jn Van ouds bekend.Om- gevleugeldemannetjesen wjf
jesvoortkomen.
trent de paring en voortplanting der mieren
De werkmieren verrigten alle dageljksche
worden hoogstmerkwaardige bjzonderheden bezigheden. Zj openen des ochtends de gemedegedeeld. ln den nazomer op warme da- slotene toegangen en zwerven rondom voedsel
gen ontwaart mèn vaak op de mierenhoopen te zoeken ofvervoeren delarven en pojpen,
eene ongemeene drukte, die des namiddags om ze in den koesterenden zonneschpn te
allengs toeneemt. Te midden van de werk- leggen oftegen den regen te beveiligen,naar
mieren bevindt zich alsdan een grootaantal hoogere of lagere plaatsen van het nest.An-

gevleugelde mannetjes en wjfjes, die zich deren bejveren zich, om de gemeenschappeljke woning te vergrooten ofstaan op de
wacht,om elken vjandigen aanvalzelfsmet
verlies van het leven afte slaan.De werkplaats. De mannetles, die vaak zo0 klein mieren,die t0thetzoeken van spjszjnuitzjn, dat zj door de wjfjes voortgesleept gegaan, keeren m et gevulden krop terug en
worden! sterven terstond na de paring,doch spuiten den daarin aanwezigen voorraad van
de wjfles vallen op den grond en worden suikersap in den mond derlarven en wjfjes.
door de rondloopende werkmieren gevangen, Tegen den avond brengen zt
i de larven en

tegen zonsondergang als eene wolk in de
lucht verheFen en om de toppen der boomen
en huizen zweven. Alsdan heeft de paring

van hare vleugelsberoofd en naar de kolonie

poppen in de lager gelegene ruimten van het

teruggebragt,welkezj nu niet meer mogen nest, en de toegangen worden gesloten.Al
verlaten.Sommige wjfjes,dienietgevangen die werkzaamheden bljven aanhouden van de
worden en hare voormalige verbljfplaats niet eerste lentedagen t0t laat in den herfst.Dan
weten terug te vinden,stichten eene nieuwe is het Jonge broedsel t
litgekomen, maar de
kolonie in den grond, in holle boomen of mannetjes zjn doodt zoodat men er enkel
ondersteenen.Zulkewjflesontdoenzelvenzich wjf
lesen werkmieren aantreft.Beqinthette
van de vleugelsofverliezen zebjhetgraven vriezen, dan dalen zj af in de dlepste vervan een hol, waartoe zj de kaken en de trekken van het nest en kom en in een staat
pooten bezigen, en leggen dan ejeren,ieder van verstjving,waaruitvelen nietontwaken.
eenige duizendtallen. Men m eent intusschen Anderen echter en bepaaldeljk de bevruchte
de paring o0k op den mierenhoop te hebben wjf
les bljven in het leven,om in het voorW aa<g0110m0n, WM 1'NR d0 Workmieren aan- Jaar hare bezigheden te hervatten.Zj leggen
stonds aan de wjfles de vleugels ontruk.. daarbj eeneverwonderljkeschranderheidaan
ken en ze zorgvuldig bewaken, opdat de den dag. De mieren van hetzelfde nest herejeren in de volkplanting gelegd worden. kennen elkander op den weg en in den strjd
Die ejeren zjn kleine, langwerpig ronde, van 2 koloniën,zelfsnadatzjmaanden lang
gladde, witte korreltles, waaruit na eenige elkandernietgezien hebben,- zj begroeten,
dagen witte larven zonder pooten,maar met bevoelen en streelen elkanderen,- zj verhoornachtige kaken voortkomen,die dpor de eenigen zich t0t werkzaamheden,die V00r
oude mieren van voedsel worden voorzien.In eene enkele mier te zwaarzjn,- zj staan
den beginne worden slechts ejeren gelegd, elkander bj metraad en daad,- zelfsbrewaaruitwerkmieren tevoorschjn treden.De ken zj met gemeenschappeljk overleg een
larve groeit zeer snel, vervelt herhaalde
malen en verpopt zich na 14 dagen. Deze

reeds in gereedheid gebragtgedeelte van haar
nest weder af,om daarin doelmatige veranderingen te brengen?enz.Zj zjn onverzoen-

poppen, ten onregte mierenejeren genaamd
en welt0tvoedselvoor nachtegalen gebezigd, ljke vtlanden van alle overige insecten;zj
r hare
zjn althans zoo groot als de mieren,die er slepen doode en levende kevers naa'
uitontstaan,eivormig en witvan kleur.S0m - nesten, om ze te verslinden.Daarop zjn echmige soorten w ikkelen zich ook in een dun ter enkele uitzonderingen.Zj koesteren bjv.
syinsel.Na Q tot 4 weken verschjnt daar- eene ongemeene vriendschap Jegens de bladu1t de Jonge mier,die in den beginne week luizen (Aphis)) daar zj het honigsap, dat
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deze diertjes afscheiden, gretig opsloryen;
zelfs bevorderen de mieren die afscheidlng,
door hare vriendinnetjes met de sprieten te
streelen ente strjken.Daarom noemde reeds
Linnae'
as de bladluizen de melkkoejen van
de m ieren, en de landman draagt dan Ook
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grond)waarandere mieren ze dooden ennaar

het nest slepen.Eindeljk komen zelfs de
wespenesten in de hanebalken aan de beurt,
waartlit zj die insecten te voorschjn halen
en metvereenigde krachtvanhonderdenoverweldigen.
Eene naauwkeurige waarneming heeft ge-

ter naauwernood zooveelz0r4 voorzjn vee
a1s de mier voor harebladlulzen.Zj neemt leerd,dat de roode mier(F.rufa)slavinnen
deze we4 van de dorre takken en brengtze houdt.Deze laatsten zjn mieren,welketot
met omzlgtigheid overnaarsappigetwjgen, eene andere soort behooren.De roodem ieren
-

ja,in dennazomervervoertzj haarvee nameljk begevenzichop strooptogten,over-

naar de w ortels der planten onder de aarde.

vallen denesten derdonkergrjzemieren (F.

Voortszjn erandere inseeten,dieinmieren- fusca en cunicularia)en maken er zich meeshoopen eene geschikteherberg vinden,vooral ter van de poppen en larven.D 00rde zwarte
bj de roode mier (F.rufa)en bj dehout- slaven,die zich reeds in haarnestbevinden,

mier (F.fuliginosa).Sommigevan die geher- wordt daarna de buit gespjzigd en grootge-

bergde inseeten kan m en als de huisdieren bragt. D och de slavinnen voeden o0k hare
der mieren beschouwen. Andere insecten, roode m eesteressen, die anders w egens hare
vooraldeloopkevers,zjjn vjandendermieren gebrekkige m onddeelen w elligt van gebrek
en azen op de poppen.
zotlden omkomen. Formica sanguinea rooft

Slechtsenkelesoorten vanmierenlevenbj desgeljks slavinnen.
Dikwjlszjn nestenvanmierenmetelkander in oorlog.Destrjdywaarin velensneueen hoop bjeen van steentjes,takjes,blade- velen, wordt elken moryen hervat, totdat
ren,naalden enz.Metveelbeleid kiezen zj eene verkoelende regenbul of de aftogt van '
daartoe eene plaats,dietoegankeljk is voor éêne t
ler partjen daaraan een eindemaakt.
of in holle boomen.D e meesten bouwen eene
woning in den grond en brengen daarboven

de zonnestralen uit het zuiden en beveiligd Van de spaarzaamheid derm ieren heeft men
tegen den regen.Hetwerk wordtmetnaauw- w eleensoverdrevenevogrstellingen gemaaktj
gezetheid verdeeld;sommigen graven gangen daar zj slechts weinig voedselnaarde geen anderen brengen de daarbj losgewoelde meensehappeljke woning slepen en nietvoor
aarde naar buiten. In een vasten grond ge- wintervoorraad zorgen Datvoedselbestaatuit
ljkt zulk eene woning Op eene spons;de zeer vel'sehillende stoffen?zoowelaan hetdie-

gangen en vertrekken zjn er slechts doo1
- renrjkalsaanhetplantenrjkontlfxend.Zjzjn
dunne wanden gescheiden. Uit dat gemeen- vûoral gesteld op alleswatzoetis,enbezitten
schappeljk verbljfworden in allerigtingen eene verwonderljke seherpzinlligheid in het

goede w egen aangelegd? waar de elkander ontdekken en bekom en van die zelfstandigontm oetende m ieren kunnen wtjken.D e ver- heden.Zj dri
ngen dool,in zorgvuldig geslotrekkenden zjn gewoonljk hongerig en doen tene provisiekam ersen m aken zltshzelfsmeesde terugkeerenden stand houden om vandeze ter van zwak bevolktebjenkorven.Daarenvoedsel te ontvangen. Eene vreemde mier, boven nuttigen zj pieren, rupsen enz.,en
die hetwaagt,éên dezer wegen te betreden, men kan een fraaigeraamte verkrjgen van
wordt aangevallen en gedood,terwjlbuiten eene muis of van eene kikvorsch,w anneer
deze wegen vreemdemierenrustigvoorelkan- men die dieren in eene metgaten voorziene
der uit den weg gaan. Is de bevolking in doos Op een mierenhoop Jegt.Demieren hebeen mierennest te groot, dan worden er in ben een atkeer van doode visschen ,van teer,
de nabjheid koloniën gesticht,- weleens traan,vlierbloemen?peterselieen kervel,zoodrie in éélzzomer.Zulk een optogtteropspo- datmen ze daarmede verdrjven kan.

ring van een nieuw verbljf gesehiedt het
eerst in Julj bj eene matige warmte.De geheele trein komt uit het nest te voorschjn
en bestaat uitJonge werkmieren metde wjfJesaan hethoofd.Hetgebeurtook wel,dat
de geheele kolonie naar elders trekt.
De mieren zjn in het algemeen hoogst

De mieren verdelgen vele schadeljkeinsec-

ten, vooral rupsen en kevers.ln dit Opzieht

bewjst vooral onze roode mier (F.rufa) belangrjke diensten. Daarentegen brengen zj

in hofen hllis weleens veel sehadeen ongerief. De kleine bruine of donkerbruine m ier

knaagt de wortels afvan vele ftine planten.

m erkwaardige schepselen.M en heeftin W est- Volgens Tsehgtdiheeftm en in Peru een groot
lndië eene soortvan trekmieren (Atta eepha- aantal soorten van m ieren.De groote,roodlotes), die er in verbazenden getaledeszo- gele mieren,pltea-qqfti geheeten, dringen in
mers de huizen dermenschen bezoeken.Deze de woningen door en verontrusten de men-

laatsten verwjderen zich alsdan, nadat zj schen in den slaap? terwtll eene kleinere

alle kasten en laden geopend hebben.Dââr soort, yanqjLi genoemd, gevoelig'
e beten
bevindenzich kakkerlakken,spinnenenallerlei toebrengt.De sterk verspreideformlea omongedierte,die voor de bewonersschadeljk zlïrortz, die in geheel Amerika en volgens
en lastig zjn.Demieren komen nu?()m ze Ehrenbery ook in Egypte leeft,w ordt,naar
te verdelgen. Binnen 4 tot 6 uur,nadat de de berigten van Erersmann? in Kasan eene

eerste mier verscheen,ishetwerk volbraqt. vreeseljkeplaag.Demieren(Anommaarcens)?
In geslotene kolonnesklimm en de mieren ln door Davaye aan de weskustvan Afrikawaaralle gaten en schuilhoeken?halen daaruithare genomen, hebben yeene bepaalde woni
ng,
prooi te voorschjn en werpen ze op den maar verschuilen zlch onder boom wortels;
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desnachts ofop donkere daçen trekken zj Ned.e1.De werkmieris26 en hetwjfle39
te velde om buit en overweldlgen door haar Ned.streep lang.
aanzienljk aantal zelfs groote dieren,door- Eene andere groep, gewoonljk met den
dien zj dezein deeersteplaatsvanhetlicht naam van mieren bestempeld, vormen de

der oogen zoeken te berooven.W anneel-zd woekermieren (Mutillidae).Deze dieren leven
des nachts in de huizen dringen,nenaen rat- niet gezellig en hebben alzoo geene werkten en muizen en 00k de menschen de vlugt. mieren.Daarentegen verschillen bj haar de

De suikermier(F.saccharivora)heeftinW est- ongevleugelde wjfjes z0o sterk van de ge-

Indiëwe1eensgeheelesuikerplantaadjesver- vleugelde mannetjes, dat men ze lang als
nield. Daarentegen voeden zich,volgens von ongeljksoortigeinsectenheeftbeschouwd.Van
A'
v-ànldf,de inboorlingen der oevers van de deze diert
les kent men ongeveer30 soorten.
Ri0 Negro een groot gedeelte desJaars met Van deze vermelden wj: M utilla dzlrozcdg
mieren,welke zj t0teen deeg kneden en in die zwart van kleur is met eene ronde borst
zakken bewaren.
(wjfje) ofblaauwachtig zwartmeteeneMn
Het geslacht Formiea van D nnaeus is in de onderzjde roodeborst(mannetle),en met
lateren tjd in verschillende geslachten ver- eene lengte van 11 Ned. streep.Men vindt
deeld. T0t het tegenwoordige geslacht van

dien naam behooren:deHereslesmier(F.herculeana),eene dergrootsteEuropéschesoorten;zj isbjna geheelzwart,alleen aan de
beenen en aan een gedeelte der borst bruinachtig en aan hetachterljfmetgrjze haren
bedekt; de mannetles en werkmieren zjn
9-11 en dewjtes17 Ned.streeplang;men

'vindt deze mier in vermolmde boomen; F.ligniperda, eene mierensoort,waarvan de

dit insect als woekerdier in de nesten van
hommels en wé1in de geslotene cellen,waar

hetzich voedtmetdelarven.Eindeljk heeft
men meer dan 70 fossiele soorten van mieren
in barnsteen gevonden.
Alen spreekt 00k van witte -idres, doch
deze behooren t0t eene geheel andere orde

van insecten,nameljk t0tdie derPeesvleugeligen (Neuroptera).Haar geslachtsnaam is
Termes, en men vindt ze tusschen de keer-

werkmieren aan het hoofd en hetachterljf kringen, vooral in 00st- en W est-lndië, in
blinkend zwarten op andere plaatsen donker

Afrika, Azië en Nieuw-Holland. Een paar

rood zjn,terwjlzj aan elken ring van het
achterljf2 rjenborstelsdrageneneenelengte
hebben van 6- 15 Ned.streep;dewjfjeshebben een blinkend zwart,onbehaard achterljf
en zjn 17 Ned.streep lang,endemannetjes

soorten zjntoevalligdoordenhandelnaarmeer

geheelzw arten 9- 11 Ned.streep lang,- en

de boscl
tmier of roodezzlïdr (F.rufa)met een

bruinrood borststuk met zwarte vlekken,ter-

wj1 de mannetjes geheeldonkerbruin zjn;
van deze zjn de werkmieren 4-6.de wjfJes 4,5 en demannetjes 11Ned.streep lang.
W j vinden deze mieren vooralin onze dennenbosschen, waar zj kegelvormige hoopen
boven hare nesten opstapelen.Ztizjn zeer
moedig, bjten met geweld van zich afen
laten niet los, terwtJ
'l zj een druppelsterk
bjtend en kwaljltriekend zuur(mierenzuur)
in de wonde spuiten. Zj vermenigvuldigen
zich zeer sterk.Andere roodgekleurdesoorten
zjn: F. sanqninea met bloedrooden kop en

noordeljke streken overgebrart. De meest
bekende sool't is T.fcfllïd, d1e op de kust
van Guinéa en in qeheel tropisch Azië te
huisbehoort.Deze dlertjeshebben een bruin
l
jf,langgestreepte,donkerbruinachtiqevleugels met eene roestkleurige vleugelrlb, b0venstebjoogendigtbjdezamengesteldeoogen
en een vooruitstekend middenpuntoogje.Zj
bouwen van aarde en kleikegelvormige:van

binnen hooggewelfde gebouwen, die bj een
omvang@@ van 5 Ned. el wel eens 4 Ned.el
J11.Somtjds staan er ill menigte bj
hoog ZI

elkander,zoodat men een dorp meenttezien.

Na verloop van tjd begroejen deze gebouwen
met planten en worden z0o vast, datzj een
mensehkunnen dragen,hoewelzj vanbinnen

van wjdegangen doorsneden zjn.Deinwendige inrigtlng dier mierenwoningen is inderdaad bewonderenswaardig.De cellen van den

borst,veelalondersteenen en m osen inholle koningen vandekoninginzjninhetbinnenste
boom en zich verbergend,- en F.congerens, van het gebouw verborgen.Daaromheen wo-

die op devoorgaandegeljkt,dochzichvooral
onderscheidtdoorhetroode achterljfderwjfJes. Van de zwarte soorten vermelden wj:
de ltoutmier (F.fuliginosa),blinkend zwart,

nen de arbeiders,en daarbovenzjn decellen
voor het broedsel,benevens de magazjnen.
De diertjes zjn eronophoudeljk werkzaam;

oudecellen worden gesloopt,nieawegebouwd,
met een dikken k0p en 4- 5Ned.streep lang, en het werk met beleid bestuurd.De soldaten

F.Jksea,die donkerbruin is,grjzehaar- zjn altjd gereed om elkenaanvalafteslaan.
tje: draagt en bruinroode pooten en sprieten Stoot men tegen eene vandezewoningenjdan
heeft, - en F.ni
yra met eene donkerbruine verschjnt aanstonds eene mier, om de geof geheel zwarte kleur en schier overalte steldheidvan den vjand tebespieden.Ophet
vinden.Als gele soort noemen wj F.Sava, alarm van de schildwacht komt de geheele
die lange,dunne haren draagtenzeerkleinis. bende te voorschjn.Deze dieren doorknagen
Van het çeslachtFormioa isthanshetge- allerlei houtwerk huisraad enz. en kunnen
slachtM yrmtea onderscheiden.T0tditlaatste in korten tjd zelfsgeheeleboomstammenverbehooren de roode vlr (M.rubra)en Kegras- nielen. Men verm eldt, dat de koningin van
-*
1- (M.caespitum).Deboven reedsvermelde deze mieren in een etmaal80000 ejeren kan
trekmier (Atta cephalotes) is kastanlebruin, leggen.- Voorts vindt men in tropisch Amedraagt 4 doornaehtige uitsteekselsophetborst- rika overal T.#dzpl#flzlq:.
Btuk en bouwt w oningen ter hoogte van 2,5
M ierenegal(Tachyglossus111.
)isden%m
-

MIERENEGEL- MIERENZUUR.
van een dierengeslachtvan deklassederZ00gdieren en van de orde der Vogelbekdieren
(Monotremata). Het onderscheidt zich door
een metstekels bedektligchaam ,een langen,
tandeloozen snuit en grogte graafklaauwen.
De gewone pzlrdzzd-pl (T.hystrix Home) bewoont Nieuw-llolland, huisvest in holen in
den grond en leeft van insecten.

M iereneter (MyrmeeophagaL.)isdenaam

van een dierengeslacht,hetwelk t0tde afdee-
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zjne prooi,om deze naar beneden tedoen
tuimelen.Daarna zuigthj haaruiten werpt
de huid bt
liten den kuil.Is de larve volwas-

sen, dan spint zj een bolletje van zand om

zich heen en verandert in eene pop. Vier
weken daarna komt het volkomen insed te

voorschjn.Dit laatste is 3 Ned.duim lang
bj eene vlugtvan 6 duim.Ztln k0p iszwart
en getjgerd, zjnesprieten zjn kort,knods-

vormig en zwart.Hetborststuk isleikleurig
behoort en evenals het schubdier zich door kleurig met geel
achtiy-witte zoomen aan het

ling der Tandelooze Zoogdieren (Edentata) met vuil-oranje vlekjes en het achterljfle1hetvolkom en gemis van tanden onderscheidt. eind der ringen.De mlerenleeuw vliegtalleen
D e m ond van den miereneter is klein van in de schemering.

opening,zoodat hj er slechtsdetong door- M ierenzuur (formylzuur,C Hc 0:), het
heen kan steken. Deze laatste is rolrond en eerste 1kd van de reeks der vetzuren,vindt
ongemeen lang,zoodatzj in drieèngevouwen men vooral in het ligehaam der boschmieren
in den mond geborgen w ordt.De Ooren van

(Formica rufa), in de gifbevattendeorqanen

den miereneterzjn klein enovaal;zjnljfis van btien en andere stekende insectenz ln de
met lange haren bekleed; zjne pooten zjn haren der processierups,in veleafscheldingen
kort,krachtig van bouw en metgrooteklaau- van'smensdlenligchaam (bloed,urine,zweet),
wen gewapend.Zjn staart is zeerlang.Hj in sommige planten,zooals in de brandharen
leeftin Zuid-Amerika,voedtzichmetinsecten, der brandnetels, in dennennaalden, in zuur

vooral met witte mieren,dieaan zjnetong
kleven,wanneerhjdeze in de holen steekt,
en onderscheidt zich door zjne traagheid.
De yroote miereneter (M.jubata),door de

geworden terpentjnolie?in veleminerale wateren en in gt
lano. Het Ontstaat uit zjne

elementen, wanneer m en kalihydraat met
kooloxydegas verhit:
Franschen te Cayenne tamanoir geheeten,
C O + K 11 0 = C H 02 K
7rtzliA,r
wordtongeveer1,25 Ned.ellang.Hjissterk koolozyde
y#rtxl/
kali
behaardenheeftzeerlangeharenaandenstaart. otwanneer kalium aan de werking van voch-

Zjne kleur is donker-grjsmet een breeden tig koolzuur wordt blootgesteld. Dikwjls
zw arten,witomzoomdenband,loopendevande ontstaat het bj drooge destillatie ofa1s oxykeeloverde schoudersnaardenrug.Menvindt datieproductvan veleOrganischestoFen(eiwit,
hem in de bosschen van Suriname. Eene ljm ,stjfsel,suiker,wjnsteenzuur,acetyleen,
andere soort? slechts half z0o lang a1s de aethyleen).Geljk azjnzuur uit alkohol,z0o
voorgaande,ls de tamandua (M.tridadyla)en ontstaathetuitmethylalkohol(houtyeest)door
onderscheidt zich van de pas vermelde door de zuurstofderluchtbj deaanwezl
qheidvan
de kortere haren, door een staartdie opge- platinazwam.Blaauwzuur ontbindtzlch ont
ler
rold kan worden,en d00<dekleur,daarhj opneming van de elementen van water in
van onder lie,ht geel .en van boven donker m ierenzuur en am moniak.
bruin is.H eeft deze geen voedsel,dan rolt
Om mierenzuur te bereiden,verwarmtmen
hj zich op, steektden snuit in den anus en van water gereinigd glycerinem etgekristallibljftonbewegeljk liggen.- Eene derdesool't, seerd oxaalzuur t0t 75* C.en langzamerhand
M .didaetyla, is veel kleiner,nameljk niet t0t 90O C.,voegt er,zoodra de ontwikkeling
grooterdan een eekhoorntje,en aastop witte Van koolzuur opgehouden heeft,m eer oxaalm ieren en houtluizen.
Ztlllr bj en gaat zoo voort. Het oxaalztm r

M ierenleeuw (Myrmeleon) is de naam

(Cc Hc O4) wordt hierbj ontleed in mierenZllllr (C H: O:) en kool
zuur (C Oc),terwjl
de glycerine onveranderd bljft. Bj het ge(Neuroptera) behoorend. Men heeft zeer vele bruiken van watervrj oxaalzuur en eene versoorten van dat geslac,
htin alle werelddeelen, warming tot50O C.verkrjgt men mierenzuur
ook in Et
lropa,maar meestalin de zuideljke van 250/O. Mierenzuur is eene kleurlooze
landen. In ons Vaderland kennen wj slechts vloeistof met een doordringenden zuren reuk
ééne soort, die er tles zomers,geljk elders, 0n 00n0 bjtende werking op de huid. Het
in het mulle zand trechtervorm ige kuilen stolt bj - 10, kookt bj 1050 C., heefteen
graaft, om aldaar hare prooi te bemagtigen. soorteljk gewigt van 1,235 bj 12OC.,ver-

van een insectengeslacht van de familie der
Gaasvliegen, tot de orde der Peesvleugeligen

H et masker heeft een platten k0p m et mengt zich met water en alkohol,oxydeert,
zeer lange, sehaarvormige kaken, een klein met eene platinaspons in de opene luchtin
borststuk en een dik achterljf; de kleur is aanraking gebragt, t0t koolzuur en water,
vuilbruin ofgraauw. Ditmasker loopt steed: nntbindt zich in geconcentreerd zwavelzuur
ac.hteruit. De mierenleeuw graaft,geljk wj t0t kooloxyde en water, reduceert de zouzeiden,eenkuiltjeindengrond,verbergtzich ten der edele metalen onder afscheiding van
dan in het m idden Van deze holte onder metaal en ontwikkeling van koolzuur, en
het zand, maar steekt de kaken er buiten. w erkt bederfwerend op zure vloeistoFen.H et
Loopt nu eene mier Ot'een anderinsed over w ordt gebruikt t0t hetvervaardigen van spiden rand van zjne schuilplaats,dan valt het ritus en tinctuur als een middel om de huid
alligt in de openstaande kaken , of anders te prikkelen. Ook tot het bereiden van miewerpt de mierenleeuw metzjn k0p zand op renbaden komt het te pas.
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Het mierenzuur iB een der sterkste organi- gulden voor één zjner schilderjen,en deze
sthe zuren. Het is krachtiger dan azjnzuur worden thans metgroote sommen betaald.In
en lost jzer en zink op onder ontwikkeling het Trippenhuis te Am sterdam vindtm en van
van waterstof.Zjneneutrale zouten zjn 0p- hem : pEene dame, aan eene met rood flu-

losbaarin water!- zjnealkalizoutenleveren weelbekleede tafeleenbriefschrjvende,terbj eene omzigtlge verwarming in deeerste wjleen bediendestaattewachten'',- inhet

plaatsw aterstofen Oxaalzuur zout,maarlaten

Mat
lritshuis te 'sGravenhage: pEen bellen-

eindeljk koolzuur zout gchter. Mierenaetl
ter blazende knaap'', - in de Pinacotheek te
(C H 0:C:H5)ontstaat,wanneermen mie- M iinchen,alsmede te Dresden,te W eenen en
renzuur met alkohol laattrekken,en wordt in Engeland verschillende fraaje stukken.
verkregen,wanneermen watervrje glycevine Naar onderscheidene zjn gravqren Vervaars was zeerafkeerig van eene
met een geljk verbindingsgewigtalkoholen digd. Tan A idrï.
ztliver oxaalzuur destilleert. De dampen,die ingetogene levenswjze.Hj Overleeddenlzden
heteerstoprjzen,leidtmen ineeneopgaande M aart 1681.
koelbuis,om ze naar den retorttedoen terugJan van A ieri,
s,Oudste zoon van den voorvloejen. Gemelde aether is kleurloos,heeft gaande.Hj werdgeboren teLeiden in 1660,

eendoordringenden,specerjachtigenreuk,een genootaanvankeljlkonderwjsvan zjn vader
koelen smaak,kookt bj 54O C.,beziteen en vorm de zich vervolgens onder de leiding
:d t0t een bekwaam
soorteljk gewigtvan 0,911,l0@topin water, van Gerard de .ttzireqs'
vermengt zich met alkohol en aether!trekt schilder.Hj reisdeinDuitschland en bezocht
de vochtigheid des dampkrings tot zich en Florenceen Rome,en overleed op3o-jarigen
ontleedtzich metwater. Door destillatie van leeftjd.
mierenzuur natrium met alkoholen zwavelWillem ran Alrit
:,een verdiensteljk schilzuurkan mendien aetherdesgeljksbekomenj der en een broedervan den voorgaande.Hj
alsmede andere aethergoorten, zooals amyl-, werd geboren te Leiden in 1662 en desgeljks
butyl- en propylaether, die een aangenamen door zjn vader onderwezen.T0tzjnebeste
ooftgeur verspreiden en t0t kunstmatige ver- stukken behoort:pEen vioolspeler,w ieneene
vaM
arj
iging vanrum enarakgebezigdworden vrouw een glas wjn schenkt''in de Bridgelereveldt (Michiel),een beroemd Ne- water-galerj in Engeland.Hoewelzjne stukderlandsch schilder,geboren teDelftin 1567, ken de vergeljking met die van zjn vader
ontving onderwjs ln de graveerkunst van op verre na niet kunnen doorstaan,w orden
W illem W fpevlqz. ofvan Hiëronymu Y lrz. zj dutlr betaald.In het Mauritshuiste'sGraLater kwam hj onderde leiding van A.'
plw venhare vindt men van hem :rEen kruideen in het Trlppenhuis te
Montfoot'
t,diehem lustt0tdeschilderkunst, nierswlnkel''
dam
:
rEen
hoenderverkooper''en?Een
inboezemde,waarin hjweldra grootevorde- Ams
H ermte
ir
et
,,.
ringen maakte.Vooralmuntte hj uitin het
Voorts vindt.men zjn werk l
nde
vervaardigen van portretten,zoodat vele ede- Pinacotheek te Miinchen en in andere muséa
len en vorsten hem in degelegenheid stelden van Europa.Hj overleedin 1747.
Frans 'plzlM ieris,del'onyere,een zoon van
om hunnebeeldtenissenteschilderen,enKarelh
koning van Engeland , hem uitnoodigde om

zich naar Londen te begeven. Omdater de

laatstgemelde. Hj werè geboren te Leiden
den 24sten D ecember 1689 en schilderdein den

pest heerschte,wees hj dataanzoek van de trant van zjn vaderen grootvader.Meerroem
hand, vestigde zich te Delt'
t en genoot eene verwierf hj echter door zijne geschriften:
Jaarwedde van aartshertogAlbrecht.Hetaantal ),Beschrjving der bisschoppeljke munten en
door hem vervaardigde portretten wordtdoor zegelen van Utrecht (1726)''
, - rAanteekeH oubraken op 5000, door anderen zelfs op ningen op de beschrjving der bisschoppeljke
10000 begroot.Hj overleedteDelftin1641.- munten enz. (1838)',- plterkeljke historie
Ook zjn zoon Pieter,geboren in 1596,was en oudheden der Zeven Vereenigde Provineen 40ed portretschilder.
ciën enz. (1726, 3 dln f0lio)'',- yllistorie
M leris (Van).Onderdezen naam vermel- der Nederlandsche Vorsten uit de hulzen van
den wj:
Bejeren,BourgonjeenOostenrjkenz.(1732.& œz
l: ran M ieris, de 0.4:, een beroemd 1735, 3 dln f0li0)'',- pchronyk van H01schilder! geboren te Leiden den 16den April land van den klerk uit de laagelanden bj
1635.Zjne eersteleermeesterswaren Toren- de zee enz. (1740)'', - pAntwerpsch Chrotfïefen ran den Tempel,maarvooralhad hj nykje (1748)'', - rGroot Charterboek der
zjne opleiding te danken aan Geraçd Dpf
g, Graven van Holland,van Zeeland en Heeren
die hem den prins zt
jnerleerlingen noemde. van Friesland enz. (1753,4 d1n f01i0)'',met
Tn uitvoerigheid kwam hj zjn meesternabj, Chronologisch register,''- pllandvesten en
en in hetweêrgeven van verschillendestoFen, privilegiënvanLeiden(l7s4l''j
- rverhandeling
in levendigheid,fjnheiden krachtvan colo- over het sam enstellen en beoefenen der Hisriet, alsmede in geestige opvatting bekleedt toriën, inzonderheid der geschiedenissen van
hj een hoogen rang in deoud-Nederlandsche Holland (1757, en laterl'',- pverhandeling
schilderschool.Zjnestukken werdenreedsbj over de leenroerigheid van hetgraafsehap van
2 - en metnavtwd.
p#/zczz:
zijn leven goed betaald, en de Aartshertog Holland enz.(17G8)''
van Oostenrjk wilde hem overhalen om zich rBeschrjving van Lelden(1762- 1782,3dln),,.
te W eenen te vestigen onder aanbieding van Hj overleed den 19den Mei1763.
M ierik ,zie Lepelblad.
eenjaargeld van 1000rjksdaalders.Van den
.

Groothertog van Toszane ontving hj 2500

Mignard (Pierre),een beroemd Fransch

MIGNARD-MIGUZL.
historie-en portretschilder,geboren te Troyes
in 1610, oefende zich gedurende22Jaren in
Italië en verwierf deswege den bjnaam van
le Ap-is. Hj vervaardigde portretten van

onderscheidene vorsteljke personen en werd
in 1658 door koning Lodewi;k XITrt0thofschilder benoemd. Hj versierde den koepel
der kerk Val de Grâce met meer dan 200
fguren van profeten) martelaars enz.,

het

grootste frescowerk, dat Frankrjk bezit.
Jammerslechts,datdekleuren door den tjd
verbleektzjn.O0k leverdehjonderscheidene
stukken voor het kasteel te Versailles, en
werd diredeur en kanselierde<Acadêmie van
schoone kunsten en opperbestuurder van de

werkplaatsdergobelins.Hj overleedteParjs
den 13den Mei1695.Zjne portretten en Madonna's zjn uitmuntend van coloriet.Onderscheidene stukken van Mignard bevinden zich
in het Louvre.
M ignet (François Auguste Alexis),een

verdiensteljk Fransch geschiedschrjver,geboren den 8sten Mei1796 te Aix inProvence,
studeerde in zjne geboortestad in deregten
en kwam erin vriendschappeljkebetrekking
metzjntjdgenootThiers.Beidenpromoveerden
in de regten in 1818, m aar gevoelden zich
m eer aangetrokken door de letterkunde dan

door de regtsgeleerde gractjk. De bjval,
waarmedezjnevexhandellng:rDelaféodalité,
des institutions de Saint-Louis et de la légis-

lation de ce prince(1822)''Ontvangen werd,
zoodat hj met Beugnot den daarvooruitgeloofden prjs der Académie des Inscriptions
deelde,bragten hem t0t het besluit,Om zich
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11 (1845)'',--rllistoiredeMarieStuart(1851,
2d1n)'',;- en rcharles-ouint,s0nabdication,
s0n séjollretsamortau monastère deYuste
(18544 3de druk 1858)''.Zjne werken Onderscheiden zitsh zooweldooreenbondigeninhoud
alsdqorren keurigen stjl.
M lgralne, eene verbastering Van ltemierania (pjn van het halve hoofzl, is eene
eigenaardige soortvan hoofdpjn,die zich tot
éêne zjde van hethoot'
d bepaalt,doorgaans
zeer lastig is en geregeld terugkeert. Zj is
hoofdzakeljk eene neuralgie(zenuwpjn)der
schedelzenuwen,inzonderheid dertakken van
het5depaar.Depjn isinkrachtenzitplaats
zeer verschillend.De aanvallen herhalen zich
metzeerongeljketusschenrt
limten,vanééne
week t0t verscheidene maanden; zj nemen
gewoonljk een aanvang metneêrgedruktheid
en gebrekkige spjsvertering,vaak 0ok met
koorts, duren 8 t0t 12 uren en ei
ndiren met
een kalmen slaap. De voorbeschikklng t0t

migraineisveelalerfeljk.Vooralvolwassenen
staan blootvoordezeongysteldheid,maarzj
kan reeds ontstaan bj klnderen van 7t0t8
jaren,terwjlzj Opgevorderden leeftjdverdwjnt.Hysterische personen en zulke,die
aan bleekzueht en bloed-armoedeljden,zjn
er het meest aan onderworpen,inzonderheid
na hevigegemoedsbewegingen.Bjdebehandeling poogt men de pjn teverzachten en
elken nadeeligen invloed w eg te nem en. Het
isvoûrden ljderhet'best,zich in een koel,
stil en donker vertrek te bed te begeven en
z0ot0tkalmteeneindeljk t0trusttekomen.
Vonrts worden ko@ en thee,morphium en

aan de beoefening der letteren te wjden.HiJ chinine aanbevolen, alsmede aieidende midbegaf zich naar Parjs,werd ermedewerker delen,zooalsvoetbaden,mosterdpappen,bruisaan den ,lcourrier Français''en hield tevens
aan het Athénée druk bezochte voorlezingen
over nieuw ere geschiedenis.In 1824verscheen

poederenz.Eeneradicalegenezing zoektmen

gewoonljk tebevorderen doorstaal,doorbe-

weginq in deopene lucht,doorhetdrinken

zjne: pllistoire de la révolution f'
rançaise (2 van mlnerale wateren en door hetgebruiken
dln; lode druk 18G8)'',diebj herhalingge- Van baden.
drukt en in de meeste Européschetalen overM iguël(D0m MariaEvarist),een pretengebragt is. Dit werk bevat geene uitvoerige dent naar .
den troon van Portugal,geboren
sehildering derRevolutie,maar eenezakeljke te Lissabon den 26sten Oetober 1802,w as de
schets,waarindefeitenzoodaniggyrangse.
hlkt derde zoon van koning Joâo V1 vanPortugal
zjn, dat men de noodzakeljkheld van den en vandeSpaanscheintànte CharlottaJbccM -l.
loop dier om wenteling doorziet. H oewel de Hj was de gunsteling zjner moeder,maar
Julj-omwenteling van 1830 een bewind aan zjne Opvoeding werd in Brazilië op eene
het roer bragt,waarvoor hj sympathie4e- schromeljkewjzeverwaarloosd.Nadathj in
veelde,weeshjalleregtstreekschebemoejln- 1821 met zjne bloedverwanten naar Portugal
gen m et staatsaangelegenheden van de hand wasteruggekeerd,gebrtliktezjnemoederhem
en vergenoegde zieh m et den titelvan staats- t0teen Tverktuig voor hareplannen enplaatste
raad en van arehivaris bj het departement hera aan hethoofd der absolutistisch-theocravan Buitenlandsche Zaken. In 1832 werd hj tische partt
j. D001
' deze ondersteund,wilde
lid van de Académie des scienees morales et hj deconstitutie omverwerpen en zjn zwakpolitiques en in 1836 van de Fransche Aca- ken vader van den troon stooten ofalthans
dèmie.Reedsin 1837washj vastesecretaris beheerschen. Nadat den lsten M aart1824 de
van eerstremelde afdeeling van hetlnstitlut trouw e dienaar van laatstgenoem de,de ollde
en hield ln die betrekking de gebruikeltlke markies rtrz,Lo%(ll,vermoordwas,deedM i-què'l
lofredenen (éloges),die hem grooten roem be- a1s intànt-generalissim us dem inisters in heehzoryden en onder den titel:rNoticesetmé- tenis nemen en zjn vader in hetpaleisbemolres historiques (1843, 2 dlnl''vereenigd waken. Deze echter werd bj tjds door den
zjn.De omwenteling van 1848beroofdehem Franschen gezant Hydede Nefztlilldonderrigt
van gemelde betrekkingen, en hj leefde na van deplannen van zjn zoon,zoodatM%nël
dien tjd ambteloos in vertrouweljk verkeer om genade moestsmeeken.Metzjnemoeder
metzjnevrienden.Van zjnegeschriften ver- den 12den M ei uithet land gebannen,vertrok
melden wj n0g:pAntonio PerezetPhilippe hj over Parjsnaar Weenen,waarhj zjne
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losban4ige levenswjsvoortzette.Nadendood f M %1(De)iseenemaatvoorafstanden.De
zjnsvadersin 1826zagdepartjderKoningin geographische of Duitsche mjl (15in 1O)is
in hem den wettigen erfgenaam vanrde P0r- 7407,41 Ned. el lançy- de zeemjl(lieue
marinet league, Q0 ln 10, en dus met een
tugésche K1'oon, daar zjn oudere broeder,
dom Pedro, als keizer van Brazilië die niet
k0n dragen.Doch laatstgenoemdebeschouwde
zich als den regtmatigen,door uiterste w ilsbescbikking zjns vaders aangewezen koning
van Portugal, en gaf den 26sten April van

uurgaansgeljkstaande)heefteenelengtevan
5556,56 Ned. el, terwjl de Engelsche landmjl 1609,33, de Fransche mjl (25 op 1O)
4444,
44,en deNederlandschemjl(kilometer)
1000 Ned. ellang is. Men heeft ook de En-

dat jaar aan genoemd rjk eene grondwet, gelsche en Fransche zeemjl van 60 in 1O,
waarna hj den zdenMeidaaraanvolgendeaf- dus 1851,85 Ned.el lang,en naar deze maat
stand deed van de kroon ten voordeele van zpn de palen langs degrooteN7egen op Suzjneoudstedochter,donna M aria da Glt
vil. matra yeplaatst.
Tevens bepaalde hj, dat d0m Miyuëlmet Dev%erkante-'
I/J(mqriare)beslaat100bunhaarz0u huwen en t0taan hettjdstip harer ders(hectares),en devlerkantegeographische
meerderlarigheidregentz0uzjn.D0m Miynël mj15486,9684 btlnders.
stemde in alles t0e, bezwoer de constitutie,
DeRomeinen plaatsten mljl
palenaa'
n hunne
werd verloofd aan zjne nicht en zag zich heirwegen. Zj stonden op een afstand van
den 3denJulj 1827doordom Pedrot0tregent 1000 schreden van elkander en namen allen
benoemd. In Februarj 1828 kwam hj te een aanvallg bj den gulden mjlpaal, door
Lissabon en ontving het regentschap uit de keizer Awvq'tbstus Op de marktte Rome opgehanden van zjnezusterIsabella. Intussehen richt.
had de partj derKoningin allesvoorbereidj Mijle (Van def)isde naam van een aanom hem op den troon te plaatsen en hetab- zienljk geslachtuitDordrecht.Totde merksolute gezag te herstellen. Reeds den l3den w aardigste leden beliooren:
Maartontbond M%%è'
lde constitt
ltionéleCor- Adeiaan rccz de'r Mjile, geboren te Dortes,riep den 3den Meide oudeCortesbi
jeen drechtin 1538.l'lj studeerdeteLeuveninde
en liet zich den 25sten Junj uitroepen als regten en wasreedsvöörzjn 25ste Jaar 1id
wettig koning van Portngal. MTéIverklaarde van denRaadvanHolland.Zjnehervormingsdom Pedro zjn broeder vervallen van alle gezindegevoelensnoopten hem ,ten tjdevan
regten en vernietigde de verloving,maar de Al
v@ eene reis naarItaliëte doen,waarhj
*
wapens van M i
lbehielden deoverhand,en Z1
(jh aan de beoefening der letteren wjdde.
-què
de trouwe dienaren van donna M ariamoesten Na zjn terugkeer diende hj hetVaderland
uit Oporto naar Terceira en Ri0 Janeixo de

in onderscheidelle staatsvergaderingen en ge-

wj'k nemen.Deoverweldigervoegdezichnu
geheel en al naar de wenschen van zjne
partj.Door eene soortvan schrikbewind 0nderdruktehj a1seen eigendunlteljk dwingeland elkebeweging derliberalen.Hjmishandelde zelf'
s zjne zusters, bekreunde zich aan
geene geregteljke uitspraak en gafzich over
aan de schandeljkste buitensporigheden. Hj
hield zich slechts bezig met dejagt en met
stierengevechten, met bjzitten, honden en
paarden.Eindeljk gelukte hetaan d0m Pedro

zantsehappen,jverde voor hetopdragen der
grafeljke waardigheidaan W illem T,was0nder M aurits voorzitter van het H0fvan H01-

land en nahetvertrek van Leicester(Leshter)
lid van den Raad vanState,genootalsschrander staatsman en w elsprekend redenaar hooge
achting, behoord') t0t de warm ste vrienden

Van Oldenbarneveldten overleedden15denJulj
1590.
Cornelis '
ptözlder A '
(#:,een zoonvan den
voorgaande.Hj werd geborente'sGravenhage

van Terceirauitin 1832Oportoteveroveren,in in 1578,studeerde te Leiden en bezocht ver1833 Lissabon te bezetten endonnaM ariader- volgens de voornaamste hoogeseholen van

waartsterug te brengen.Engeland en Spanje Europa.Nazjnterugkeerhuwdehjmeteene
verklaarden zicb v00rlaatstgenoemde,en den
QGsten M ei 1834 m oestavi,g'?xl!te Evora eene
capitulatie onderteekenen, volgens welkehj
afstand deed van alle aanspraken op dentroon
en zich verbond niet weêr binnen degrenzen

van Portugalteverschjnen.OpeenEngelsch
oorlogschip vertrok htj den lstenJunj naar
Genua,alwaar hj tegen die capitulatieprotesteerde.Dientengevolge verloorhj hethem
toegekende Jaargeld,terwjlbeslag werd gelegd opzjnegoederen.In 1834ging hjnaar
Rome,alwaarhj,doorden H.Stoelalsk0ning erkend,voortaan meestal zjn verbljf
hield.In September1851tradhj in hethuweljk metprinsesAdelheid,eenedochtervan
den overleden erfprins Constantl
jn'
pozzLöwen-

dochter van Oldenbarneveldt en betrad de

staatkundige loopbaan.Hj werd gezant naar

de Venetiaansche Republiek,gedroeg zich aldaar a1s een schrander staatsman,maar zag

zich door den va1van zjn schoonvader in
pngelegenheidgebragt.Hj nam dewjk naar
Parjs,doch vertrok laternaar'sGravenhage,
waarhj van hetlidmaatschap van den Raad
van State en van de Ridderschap van Holland
voorts van hetambtvan curatorderLeidsche
hoogeschool werd ontzet en eerstnaar G0e-

dereede, toen naar Bejerland en eindeljk
naar Beverwjk verbannen.Naden d00d van

prins Maurits werd het vonnis der balling-

schapvernietigd.Hjwerddevriend enraadsman van I'rederik Sb tîro en zag zieh in de
dfeis-W ertlteim-Rosenberg, woonde eerst met betrekking van curator hersteld.Hj overleed
haarteHeubachbjMillenberg,sedert1856op in 1642.
hetkasteelBrombach bjW ertheim inBaden, M sjn.Men geeftden naam vanmjnenaan
en overleed aldaar den 14denNovember1866. onderaardsche uithollingen, door menschen-
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handen gemaakt t0t het verkrjgen van be- geljken,waarmedezjgevoeligkunnenBteken.

langrjkedelfstolen.Demjnbouw ofhetaan- Gewoonltjk zjn zjvan voelhorens voorzien.
leggen van zulke gangen onder den grond, De ademhalingswerktuigen ontbreken ofzjn
doorgaans in vaste gesteenten, is een zeer in den vorm van luchtbuizen (tracheën)v00roudetak vannjverheid.Men verzameltdaar- handen.
doorm etalen of extsen,die in gangen ot'aders
Allemjten verkeeren eerstin den toestand
voorkom en, alsmede steen- en bruinkolen, van larven.Deze komen aanvankeljk met
anthraciet,en steenzout,diein beddingen ge- slechts 6 pooten uithetei.De meesten bljlegen zjn. Eerst maakt men een op een ven bj voortduring inbeweging,terwjlsomschoorsteen geljkenden ptlt, die loodregt ot' migen,zooalsderoodewatermjt(Hydrachna),
schuinsin den bodem afdaalt(schacht)envan- zich vergoppen.
Sommlge mjten leven onder steenen,in
daardelftmenhorizontalegangenofgaanderjen
(stollen).Vaak bereiktmen dooreen mjnput het mos en onder schors,zooals defraaje,
eeneaanzienljkediepte.In hetHaxtzgebergte scharlakenroodeaardmjten (Trombidium h0l0kan men meer dan 600 Ned.elbeneden de sericeum), welke men dikwjls in den tuin
'e
oppervlakte afdalen,en m en vermeldt,datde aantrett en met den naam van gelukspLnnetl
thansonbruikbareEselsschachtbjKattenberg bestempelt, of 00k wel in water,maarèe
in Bohemen eene diepte had van ruim 1000 meesten als woekerdiertjes opandere dieren
Ned.el.

of in rottende stoFen.Eene dompige vochtig-

In steenkolen-en zoutmjnen ontstaan dik- heid bevordert hare ontw ikkeling ongemeen.
wjlsontploëngen doorontbrandingvanml
jn- W egens hare groote vruchtbaarheid vermeertu, bj de mjnwerkers bekend Onder de deren zj spoedig t0tmillioenen,en gewoon.ç
nam en yrisow, sehlngendes Y eff:r enz. Dit 1jk bemerktmen zeeerst,wanneerzj zich
ontstaat door de zeltbntleding dier delt
btoFen. t0t zulke hoeveelheden hebben opgehoopt.

Zjn hoofdbestanddeelisligtkoolwaterstofgas,

Voor den mensch zjn sommigesoorten niet
onbelangrt
lk.Op zjn ligchaam isdeschurftdegangen dersteenkolenmjnen verzamelten mjt (Sarcoptes scabiei) gehuisvest, welke

dat zich, welligt m et koolstofvermengd,in

er m et de dampkringslucht een Ontplofbaar
m engselvormt.Alleen dooreene sterke luchtvex
ce
hi
ngHe
ka
men
de Ophooping daarvan
verver
hoesd
n.
tnmjn
gas
Ontploft,zoodra het
met de vlam van eene kaars of lamp in aan-

zich zelfs aan hetschergziend.o0g alseen

stipje vertoont.Zj isschlldpadvormig,hard
en op den rug metwratjesen lange borstels
bezet.Zj heefteen beweegbaren k0p,dikke
voorpooten met draadvormige eindleden en

raking komt. Daar nu de mjnwerkers in de plompe achterpooten.Ztjverx rzaaktschurft
onderaardsche duisternis licht noodig hebben,

door gangen Onder de opyerhuid tegraven,

zjn vele van hen de slagtolers geworden waarbj doorprikkeling pulstjesontstaan.Zj
dier ontqloft
ingen.Om hen tegen ditgevaar legt hare ejeren in zjholten naast die
te beveillgen,heeft Davy de mî
jnlœmp uitge- gangen. Geoefende personen weten ze met
dacht(zieOnderLamp).Niettemin hebben er eene naald uit die gangen te halen.M en getelken jare n0g vele Onheilen in de mjnen neestdeschurttdoordemjtenenhaarbroedsel
plaats,welke trouwensdikwjls door gebrek te dooden, hetwelk in een etmaalm et v0ldoende zekerheidgebeuren kan.- Indehaaraan voorzigtirheid worden veroorzaakt.
Eene mjn ls voorts eene omslotene ruimte

met zekere hoeveelheid ontplofbare stof(btlskruid,dynamiet enz.),onder den grondgeplaatst met hetdoelom bj hareontbranding
al watzich in hare nabjheid bevindtte vernielen. Mjnen worden in den vestingoorlog
stelselmatig gebezigd en kunnen 00k in tjdeljke veldversehansingen met voordeel gebruiktworden.Voortslaatmenmjnensprin-

gen om jsverstoppingen opderivierenuitden
weg te ruimen en vooral bj hetboren van
tunnels 0n hetaanleggen van mjngangen om
rotsen te verbrjzelen.
M ''nbouw zie M t
jn.
M uten (Acari) ztjn kleine, vaak microscopische,t0tde klassse derspinachtigedieren
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(Arachnida) behoorende schepseltjes, wier
k0p,borsten ljt'toteeneenkele massa verzlcf/ru,gSQ().
eenigd zjn.Men vindt8pooten,bjdelarven
00k 6?aan de benedenzjdevan haareenig- w ortels van het aangezigt, vooral van den
zinsbolvormig ligchaam qveelalzjn diepoo- neusleefteeneanderem icroscopischemjtmd
ten van zuignapjes,hechttoestellen,klaauwen een verlengd achterljfen metklaauwen aan
en haken voorzien.Hare enkelvoudigeoogen, de plompe pooten (Mierogasterplatypus).De
meestal ten getale van slechts 2, staan op

schurftder schapen ontstaat door eeneandere

den rug dikwjlsin hetmidden.De meesten mjt(Acarusovis).00khonden,kattenenrunhebben t0t zuigen gesehikte monddeelen,ter- deren hebbenhunneei
genaardiqeBchurftmjten.
wjldekaken veelaloplancetvormigeklingen Nagenoeg op alonze levensmlddelen,vooral
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op suikerhoudende vruchten, bevinden zich

mjten, - en wel verschillende soorten op
pruimen,vjgen,dadelsen kersen.Hetwitte
beslag van gedroogdepruimen bjv.lostvoor
het gewapend 00g zich op in een hoop door
elkander wriemelende mjten.Hetmeestbekend isevenweldekaasml
jt(A.siro,ziebjgaandeafbeelding),die oudekaasineenbruin
poeder verandert, hetwelk geheel en al uit
mjten bestat.Dezemjtheeftin haarvoorkomen eenigeovereenkomstmetdeKhurftmjt.
Mikadp,zieJanan.

maar zj is in het bezitvan een uitgebreid

net van kanalen en spoorweqen.Men vindt
er uitgestrekte hooilanden,dleJaarljkswel

eens t0t7-maalt0e gemaaid kunnen w orden,
zoodat de veeteelt,de boter-en kaasbereiding

erbelangrjketakkenvanbestaan zjn.Voorts
wordterveelrjstverbouwd,terwjltalrjke
m oerbeziënboomen er voedselleveren voorde
zjdewormen. O0k ontbreekt heternietaan
graan-en wjnbouw,aan ooften oljfboomen.
De njverheid omvaterverderde bewerking
van zjden stoFen,de katoenspinnerj en weM ikam a W illd.ls de naam van een plan- verj,depapiermakerj enz.

tengeslacht uit de familie der ZaâmgesteldHareevenzoogenoemdehofdstad,tevoren
bloemigen.Hetonderscheidt zich door 4-b10e- die van het Lombardisch-venetiaansch Komige bloemkorfjes,een 4-bladip,éénrjïgvan ningrjk,ligtin eenegroote,vruchtbarevlakte
onder metsteunblaadjesvoorzlen omwindsel, aan de Olona,welke door de kanalen Navieene korte, aan de keel verruimde, bjna glio grande en Martesana metde Ticinoen de
klokvormige bloemkroonbuis en eene lloekige Adda verbonden is.Yoorts loopt een kanaal,
dopvrucht.Zj omvatmeerendeelsklimmende in 1819 voltooid,van Milaan naar Pavia.De
planten en heesters in Am erika. De meest stad is hetvereenigingspuntder spoorwegen
bekende soortisM.Glcco Hwmb.etBonql., van Venetië,van Arona en Varese,vanComo,
die in Columbia tegen den beetvan vergiftlge Lodi, Pavia, Casaleen Novara;zj ontmoeslangen wordt aangewend.Na 1830 werd zj ten elkander in het centraal-station,in 1864
als middel tegen chölera in Europa aanbevo- geopend.Milaan,door de Italianen la Grande

1en,doch voldeed nietaan deverwachtinqen. bjgenaamd,onderscheidtzich doorongemeene

De gedroogde bladeren bevatten guaclne, drukte.Zj beslaateene cirkelvormigeruimte
was,chlorophyl,zwavelzuur en zoutzuurna- met een omtrek van 12348 Ned.el en is
trium , zwavelzuren, phosphorzuren en k00l- doorbreede,in plantsoenen herschapene wal-

zuren kalk, kiezelaarde en jzeroxyde.Zj len omgeven.Dehuizen zjn ermeestalruim
hebben een doordringenden retlk en een wal- en hoog,en de grootste hebbenbinnenpleinen
geljken)bitteren smaak. Met het sap van en balcons.Men heeft er vele paleizen en 80
Mikanéa Gvcco geneest men in W est-lndië kerken.DeOudstadvormteenewjk,dievan
en elders den beet van de meest vergiftige naauwe,onregel
matige straten doorsneden is5

s
lanqen en schorpioenen.In Guyana laatmen doch in de drukste van deze,w aar een fraal
er zlch 0P verschillendeligchaamsdeelenmede plaveiselden voetganger grootgemak bezorgt,
inenten en gebruikt het tevens van tjd t0t verheFen zich trotsche paleizen en talrjke
w inkels. D e grootste drukte ontw aart m en
tjd ipwendig a1svoorbehoedmiddelen.
M 1.
1(Dav'
ld),00k Millen Millingeheeten, ienendeder
nabjheidvan den Dom.Hierheeftmen
sehoonste pleinen van Italië. Ook
een verdiensteljk beoefenaar der Oostersehe

talen? werd geboren te K önigsberg in 1692, andere pleinen verdienen vermelding,zooals
was m 1717 hulpprediker in de Hoogduitsche het voormalig Forum van M ilaan, de Piazza
kerk te Leiden en zag zich reedsvöörzjn dei Mercanti en de Piazza della Scala met
Q6stejaar benoemdt0thoogleeraarin deO0s- het gedev teeken van Leon- do da FI 8 ,in
tersche talen te Utrecht.Hj aanvaarddedie 1872 aldaar geplaatst,alsmede eenige straten,
betrekking den zlsten M aart 1718 met eene zooals de Corso Vittorio Em anuele en de
redevoering:rDe M ohamedanismo e veteribus hierop volgende Corso Venezia. Tot de 11
Ebraeorum scriptis magnaexpartecom posito.'' poorten behoort de prachtige Arco della Pace
Een beroep naar Leiden wees hj van de of delSempione,in 1807 uit marmer opgehand, en overleed te Utrechtden 22sten M ei trokken totverheerljkingderwapenfeitenvan

1756.Van zjne geschriften vermelden wj: Napoleon I,
.zj heeftden vorm van een R0X
Dissertationesselectae(1726;2dedruk1746)'', meinschen triomfboog en ophetbovenplatziet
us Testamentum ex versione LXX
rvet
interpretum secundum exemplar Vaticanum

men de godin des Vredes op haren wagen,
door een zesspan getrokken. Deze groep is

(1722,2dln)'',- rcataledaRabbinica(1721)'',
ey rMiscellaneasacra (1753)''.
M llaan (Milano, Mediolanum), te voren
een afzonderljk hertogdom in Ojper-ltalië,
daarna t0t aan den Vrede van Vllla Franca
(12 Julj 1859) een gouvernement van het
Lombardisch-venetiaanschkoningrjk,isthans

van Sanyioryio, terwjl de poort gebouwd

werd door Cagnola.O0k ontbreektheter niet

aan andere fraaje poorten.De fraaiste der 80

kerken is de D0m ,de prachtigste marmeren
tempel der wereld en een der grootste bedebuizen van Europa. Dit gebouw heeft van
het hoofdportaal t0taan hetachtereinde van

eene Italiaansche provinde,die oy ruim 54 het koor eene lengte van 1491/,Ned.e1,terD geogr.mjlwatmeerdan een mlllioen in- wj1dievan hetdwarsschip 881/:Ned.elbedraagt.De hoogte van hetschip is 46;8 Ned.
woners telt (1871).Deze provincie ligt bjna
geheel in de Lom bardische vlaktelslechtseen
klein gedeelte behoortt0tde heuvels,welke

elen de afstand van den grond t0tdehoogste
torenspitsis 110 N ed.el.H et grondvlak van

ten zuiden van de Alpen gelegen zjn.Groote den D0m is ruim l/sdegrooterdan datvan
rivieren heeft zj alleen aan hare grenzen, den D0m te Keulen en Ql/z-maal z00 groot
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a1sdatvandeStéphanuskerkteW eenen.Hj worpen, - de kerk van Santa Maria delle
is van w it marmer uitde vermaarde groeve

Gracie, met een hoofdportaal, hetwelk aan

van Candoglia bj Ornavassogebolwd,eigen- Bramante wordt toegeschreven, terwjl men
ljk naar een Germaansch ontwerp,hetwelk daarnaast in dekazerneeene zaalheeft(een
echterdoordeluombardischebouwmeestersaan- voormal
igkloosterrefectorium)metnlletAvondmerkeljk gewjzigd werd,zûodathjjuistniet maal'' van Leonardo da 7zocv;, de San
zoozeerdoorzjne eenheid,alsweldoor zjne Satiro-kerk met eene prachtige sacristj van
ongewone j'
rootte en onvergeljkeljke pracht Bramante, - en de kerk van Santa Maria
eendiepen lndruk maakt.Hj isgekroondmet pressoCelsometeenetèaajemarmerenfaçade
een woudvantorensen torentjes,eniedervan van Alensi.Van de paleizen noemen wj in
deze draagt een levensgroot standbeeld.Op
den toren,die het centrum dekt,verheftzich
een verguldreusachtigbeeldderHeiligeMaagd.
Men schat het aantal standbeelden op 0m-

streeks 5000. Prachtig zjn vooral 0ok de

achterste 3 ramen van het koor.Hetinwendig gedeeltevormteen langwerpig geheelVan
5 schepen, gekruist door een ander geheel
van 3 schepen) en maakt den indruk van
eene verhevene ruimte, die zich gestadigh00-

ger verheft,terwjl het gedempte licht aan

de eerste plaats het Palazzo diBrera,in de
lode eeuw als een ordehuis der Humilieten
Verrezen, na de ophefing dezer orde door
P ius IF (1571)in een Jezuïeten-collegie herschapen, en thans een muséum van kostbare
kunstgewrochten. Men vindt er een binrenplein naet statige zuilen en methetvermaarde
bronzen standbeeld van N apoleon 1,in 1810
naar het modélvan Canova door Ri
gltetti gegoten. Het om vatde beroem de Pinacotheek,
welke onder het bestuur van Napoleon ontstond en in 1809 voor het publiek geopend

dien tempel een geheim zinnig voorkom en
geeft. De 52 zware zuilen, waarop het ge- werd,enbezitschilderjenvanBernardo.
fxli,
bouw rust, dragen boven hare kapiteelen P aris Bordone, Palmaveeeltio, A lbani,P aolo
tabernakels met standbeelden.De vloerisvan Veronese, Moretto, .fdllizzi, Mantegna, Crim ozaïek, en niet ver van den hoofdingang '
/
MIJC, Luea z
gùlprdllï, Leonardo da Tslcï,
ziet men eene streep van messing, den meri- Ra
faël, Cima,Carpaot
ûo, Titoan,ran Dt
ycà
diaan wjzend, door de sterrektlndigen der enz. Daarenboven vindt men er eene verzaBrera in 1786 getrokken.D e merkwaardigste meling van gipsafgietsels? eene boekerj van
gedenkteekensenkunstgewrochtenindenDom 155000 deelen, een muse'um van oudheden,
zjn:het praalgraf van Giovanni&iMedici, de sterrewacht, de Académie van Schoone
den stouten roover op het Meer van C0m0, Kunsten en Dieer andere inrigtingen Van
en van Gabriële #di Med%ei, Op last van hun kunst en wetenschap.In hetvoormalig Cisbroeder(pausPin.
%:Tr),welligtnaareenont- terciënser klooster van den Heiligen Ambrowerp van M iehele zl.tylp,in 1564 door Leone sius vindt men de vermaarde Bibliotheca
Zeoz)i vervaardigd, - het sierljke kleine Ambrosiana, in 1609 door cardinaalFederigo
praalgrafvan den kanunnik Gian HA3#rJJ -& - Borromeo gesticht, met meer dan 100000 ge-

mercati (# 1584), het standbeeld van 8t. drukte werken,15000 handschriften (waarbj
Wcrf/zolp-cef
z.
v, belangrjk wegens de naauw- een codex van Homlrusuit de 4de eeuw)en
keurige bew erking der spieren,
in de eene verzameli
nq van gravures,cartons,teesacristj een vatvan ivoormetreliefbYlden, keningen en schllderjen.Van deoverigepaeen geschenk van denaartsbisschopGofofredo leizen noemen wj,hetPalazzoReale,reeds
(978),- hetmonumentvan den Keizerljken ten tjde van M atteo '
l/ucop/ieen sterk kasstadhouder M arlno Clrcccipîï in zwart mar- teel, doch in 1771 tOt een verbljfvan aartsm er, - een zitbeeld van paus Pilts J'F en hertog Fe
rdinand inyerigt,metfraajefresco's
eene fraaje Gothische deurder sacristj,- en en platbndbeschilderlngen van Iullini en a1seen zevenarmige kandelaar van brons, een drea zpwicAl
i,- hetaartsbisschoppeljk paleis!
voortretlbljk kunstwerk. Van de bovenste onder Carlo Wprrpzzldo in 1570 doorPellegrin%
gaandextjvan denmiddenstentoren,werwaarts verbouw d, m et een fraai binnenplein en m et
m en langs 500 trappen opklim t, heeftm en eene verzameling van schilderjen, - het
.

.

een prachtig gezigt Over de stad en hare om- stadhuis,in 1558 doorGaleazzo ad.
ldq
sqsïgesticht,
streken, met de reusachtige Alpenketen a1s - hetpaleis van Justicie met 70000 charters
achtergrond. H et bouwen van den D0m is endoeumenten,- hetpalazzoSerbelloni-Busca,
aanvankeljk , naar het plan van een door- in 1794 door Cantoni gebouwd, - de villa
reizenden D uitschen bouwmeester, in 1386 reale,i
n 1790 voor generaal Bel
yiojosoverdoor Gi'oranni Galeazzo Tst
scoz3/z bestuurd en rezen, doerh thans het eigendom van den
daarna geleid door verschillende architecten, Kroonprins! en hetpaleisBroletto?w eleer

van welke wj noemen:I'
ili
ppino #iM ôdena, het verbljt van generaal Carmaynola,thans

Dolcebwono, Solari, Sereyno, Pellegrino en

een belastingsgebouw. Een prachtig gebouw

Tibaldi;hj iseorstonderNapoleonI(18051813) voltooid.Van de overlge kerken vermelden wtj:die van San Lorenzo,een oudChristeljk gebouw uit de 4de eeuw ,- de
San Ambrogio-kerk, bj wier hoofdaltaar 9
keizers de jzeren kroon ontvingen, - de

in zjnesoortisdo GalleriaTz
rïïft
v'
ltlEmaltuele,
een in 1865- 1867 door Giqseppe X ezwpyliuit
Bologna gebouw de bogengang,een kruisvor-

mend,hetwelk 4 paleizen verbindtengeljkvloers de prachtigste winkelsen koëjhuizen
van Milaan bevat,terwjldeeersteverdieping

San Fedele-kerk,door Pelleyrinigebouwd,- met een doorloopend balcon is versierd.Deze
de San Sepolcro-kerk van 1030, - de San bogenganr,desnachtsmet2000 gasvlammen
Maurizio-kerk,in 1503- 1529 d00rLwiniont- verlicht, ls eene druk bezochte wandelplaats
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der Milanézen. Onder de schouwburgen be- en romanschrjver M angoni enz.Buiten den
kleedthetTeatrodella Scaladreersteplaats. ringmuur van M ilaan vormen 24 gehuchten,
Het is in 1778 door Piermar%n%
'pebouwd, de CorpiSantidiMilano, eene gemeentevan

doch in 1833 vernieuwd. Het telt ln 6 rjen 62000zielen metonderscheidenefraajekerken

240 loges,kan 3600 personen bevatten en is en een aantalfabrieken!waaronder zich eene
na die van San Carlo te Napels de grootste vermaarde porseleinfabrlek bevindt.
schouwburg van Italië. Voorts vindt men er
Men vermeldt, dat Milaan omstreeks het

aar 580 (0f480)vöôr Chr.gestichtisd00r
n0g eene menigte rroote en kleine schouw- Jde
ten, die onder Bellovesus een iùval
burren.Nabj de ultgestrekte, metboomen dedeKel
n in Italië,w aarna deze plaatsterstond
vèrslerde Piazza d'Armi heeft men de Arena,
een ovaal met rjzende zitplaatsen, in den de hoofstad werd der Insubriërs.Na de vert
rantvan ernRomeinschamphitheater,in1806 overing van dit gewest door de Romeinen in
door c- on%ea ontworpen, met ruimte voor 222veranderdezjineeneRomeinscheprovin30000 personen,- en verder zuidwaarts het ciestad.In Septembervan hetJaar569werd
kasteel, in 1466- 1476 door Galea=o Afcric zj doordeLongobardeningenomen.Karelde
gebouwd en sedert1859 t0tkazerneingeriqt. Grtlpfevereenigde haar en geheelOpper-ltalië
M en heeft er eeneaangenam e wandelplaatsln met het Frankische rjk, en onderscheidene
de Giardinipublici,doch hetprachtige kerk- zjneropvolgersontvingen erdejzerenkroon.
hof van M acLaecltini, in 1865 aangelegd,is Nadat Offp1,die er desgeljksgekroondwasj
n0g onvoltooid.
Italiëaan zjn gezag onderworpen had,werd
Milaan is de zetelvan een prefed ,van een Milaan,evenalsdeoverigesteden vanLombaraartsbisschop, van onderscheidene regtbanken dje, door Keizerljke stadhouders bestuurd.
en van een aantal burgerljke en militaire Tegen heteinde der llde eeuw ontstonden er
ambtenaren.Men heefter eene académie, die vereenigingen van standen:wieropperhoofden
slechtbezocht wordt,een technisch instituut, zich met de regtsbedeellng belastten. Als
eenehoogerelandbouwschool,eeneveeartsenj- voornaamste in den stedenbond van Lombarschool,een seminarium ,2 gymnasia,een ste- dje stond Milaan steedsin vjandigehouding

deljk collège, 3 technische scholen, eene
Koninkljke njverheidsschool,2hoogereburgerscholen voor meisjes een aantal goede
scholen voor lager onderwjs,onderscheidene
bibliotheken,een Koninkljk Lombardisch Instituut voor Kunsten en W etenschappen.een

t
eyenover deDuitseheKeizers,hetwelk aanlelding gaft0t de herhaalde Italiaansche 00rlogen vanI'
rederikI .
#crùJr0,
:,
9J.Hjbelegerdo
destad,welkein dien tjd over 60000strjdbaremannen beschikken k0n,van 6 Augustus
tot 3 September 1158 en dwong haar door

athenaeum ,eene drt
lk (in'1873 door 460 leer- hongersnood t0tde Overgave.Toen hj daarna
lingen) bezochte Koninkljke Académie voor aanspraak maakte op koninkljke regten te

SchooneKunsten,een ItaliaanschGenootschap M ilaan, scheurde de stad zich van hem l0s,
voor natuurkunde, een conservatorium voor maar werd dooreene belegering van 29 Maart
muziek een botanischen tuin een muséum 1161 tOt1 Maart1162 noymaal
st0tdeovervoornatuurljkehistorie enz.1otde inrigtin- gave genoodzaakt. De Kelzer vaardigde een
gen van w eldadigheid behooren er:hetalge- gebod uit, dat alle burgers de stad moesten
meen ziekenhuis (Ospedale maggiore) met verlaten, waarna hj haar liet plunderen en
2000 bedden,m eteene kraam zaalen eenvon- verw oesten m et uitzondering van de kerken.
delingshuis,- hethospitaalderBarmhartige Dochreedsin 1167werdzjwederopgebouwd,
Broeders,- datder Barmhartige Zusters,- en ontw ikkelde zich zöö voorspoedig, dat

een Koninkljk Instituutvoordoofstommen,-

zj in 1176 aan het hoofd derLombardjers

een blinden-instituut, een krankzinnigen- bj Legnano tegen den Keizer kon optrekken.
gesticht, - 2 w eeshuizen,enz.De stad telt Bj den Vrede van Constanz erkende Milaan,

omstreeks 200000 en met de Corpi Santi(zie als vrje stad,den Keizeralsopperleenheer

onder) 262000 inwoners,zoodat zj metbe- en bekleedde hem met het regttom de be-

trekking t0thetbevolkingscjferden 4denrang benoeming der overheden te bekrachtigen,
bekleedtonderde Italiaanschesteden.Zj be- terwjl zp
- zjn eisch,om de inkomsten der
ziteen uitgebreiden handel en eene zeer ont- stadsbezittingen te genieten, van de hand
wikkelde njverheid.Inzonderheid vormt zi
J* W ees.Daarna ontbrandde er een burgeroorlog
de stapelplaats van den Lom bardischen han- om de heerschappj tusschen de beide aan-

delin ruwe zjde,voorts in katoenen stoflbnj zienljkegeslachten ViseontL(Ghibelljnen)en
enl. Payano della 7brrd
graan, rjst en kaas.Men vervaardigterflu- della Tprr: tGuélt'
weelen en zjden stoFen,lint,tapjten,kunst- werd in 1237 na den ongelukkigen slag bj
bloemen, papier, speelkaarten, gouden en Corte Nuova door de partj derGuélfen t0t

bronzen voorwerpen,glas,leder,aardewerk, podesta van Milaan benoemd.op hem volgden
chocolade, enz. Daarenboven is er eene ta- zjne neven M amtino en Fili
ppo (1257- 1263)
baksfabriek en eene munt, en men heeft er en alstoen beider neefNapoleon.Deze laatste
36boekdrukkerjen.Men heeftereenekamer veroverde Brescia en werd in 1274 door Rw
van koophandel, eene fliaalinrichting der dol
f ranS'
cù,
sàzfr.
gt0tKeizerljk rjksvicariste
nationale bank,eene beursteene volksbank, Milaan benoemd.Zjn tegenstander,de aartsbi
s
s
chop
Ot
t
o
Fi
dcpzlfi, overw on hem echter
nndexscheidene verzekeringmaatschappjen en

talrjke vennootschappen.Zj isdegeboorte- in 1277 bj Desio, nam hem gevangen en
plaats van deu regtsgelçerde Beeearo , van voerde heerschappj te Milu n,totdat hj in
4en wiskunstenaar CavaliêrL,van den dichter 1287 zjn'neefM atteo Fi:cpo
zfitotcapitano
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de1 popol0 deed kiezen. Laatstgenoemde,in

a1s xegtmatig opvolger erkend. Doch zjn
1294 door Adolf '
tll Nassaw t0t vicaris be- oom Lodorico d/erzl,bjgenaamd Moro,hield
noemd, werd in 1302 door het geslacht della den jongen hertog gevangen en liethem in
Tbrre verdreven, doch in 1311 door Hendrik 1494 doorvergifombrengen,waarnahjdoor
VII in zjn gezag hersteld enmetde heex- keizer Maœimiliaan I met het hertogdom
schappj (signoria) bekleed.Hj breidde zjn werd beleend. Lodewj;k XIIj koning van
gebied uit door annexatie van C0m0,Pavia, Frankrjk, door zjnegrootmoeder Valentina
Bergamo,Piacenza,Parma,Verona,Mantua, met de Viseonti vermaagschapt, maakte nl
l
Alessandria en Tortona.Zjn kleinzoon dzzp aanspraak àp Milaan en bezette in 1499 de
(1328-1339)maakte zich meestervau geheel stad, zoodra men weigerde, hem Genua en
Lombardje met uitzondering van Cremona. Napels als schadeloosstelling afte staan.LoOp hem volgde zjn 00m Luecl
tino,en op tforïcp maakte methnlp van eene bende Zwitdezen in 1349 diens broeder, aartsbisschop
Gionanni, die Bologna en Genua toevoegde

aan zjn gebied.Na zjn dood (1354)verdeelden zjne neven Matteo11?Bernabo en Galeazzo11zjneStatenonderllng.Bernabowel.
d,
na het overljden derbeideanderen,in 1380
door keizer W enzel met het vicariaat Over

sers zicll nogmaals van de stad m eesterj

maarwerddaarna doorzjnekrjgsliedenverraden,gevangen genomen en naarFrankrjk
gebragt. In 1504 beleende M arimiliaan de
FrallschekroonmetMilaan,doehdeFranschen

verloren de stad door de nederlaagbjNovara,
zoodat Massimiliano Sforza, een zoon van

geheelLombardje begiftigd,doch Giovanya- M oro, zich van het gezag m eester maakte.

leazzo?een zoon van den overleden Galeazzo, M ilaan werd echterdoorI'rans 1 in 1515 vernam ln 1384 zjn oom gevangen,wierp hem overd na den slag bj Marignano.De Duitin den kerkeren werd door den GrootenRaad sche keizer X arel F ontrukte haar in 1521

t0tsignore van Milaan uityeroepen.Hj ver- aandeFranschenen schonkerdeheerschappj
Joeg Antonio della Seala u1t Verona en Vi- aan Franeesco Sfprzl 1I.DaarechterMorone,
cenza,voorts Franees'ea Carrara uit de mark
Treviso en uitPadua en maakte zich vervolgens meester van de stedellPisa,Siéna,Perugia en Bologna. Keizer W enzel verkocht
hem in 1396 voor 100000 goudguldens den
titelvan hertog van M ilaan.KeïzerR uprech.tj
de opvolger van W enzel,wilde Alilaan weder

de kanselier van den Hertog,een verbond
van Italiaansche Staten tegen den Keizer
zocht tot stand te brengen! werd de stad

dooreen Keizerltlk legeromslngeldennaeene
langdurige belegering ingenomen (1525). In
het jaar 1529 schonk de Keizer het hertogdom weder aan Franeesco S/orzc,dochtoen

aan zjn rtjk onderwergen,doeh zjnetroepen deze in 1535 kinderlûosgestorven w asydroeg
leden in 1401bjBrescladenederlaag.Gioran- Karel Tr in 1555 hetland op aan zjn zoon
gcleczzo verdeelde bj zjn sterven (1402)zjne Pltilqps 11 van Spanje,terwjl heteene belanden tusschen zjnemindeljarigezonen Gian
A lritz en I'ilippo.xttritz.Eerstgenoem dewerd
in 1412wegens zjnewreedheidvermoord,z00datzjn broederhetgeheele gebied verwierf.

zitting bleefder Spaansehe kroon t0taan den
Spaanschen Successie-oorlog, waarna het in

magnola onderscheidene steden,diegedurende

westen veroverd hadden,werd M ilaan in 1797

1713 aan oostenrjk ten deel viel en met
Mantua OostenrjkschLombardjevormde.LaDeze herkreeg voorts doorlistendoordedap- ter werden gedeelten daarvan atkestaan aan
perheid van zjn veldheerFraneeseo da Car- Sardinië.Nadatin 1796 de Franschen die ge-

zjne minderjarigheid aan Milaan ontvallen dehoofstad derCis-Alpjnscheen in 1802die
waren,en zelfsGenua boog zich voorzjngezag. Toen zich evenw elin 1425 Florence en
Venetip tegen hem verbonden, moest hj een
vredesluiten,waarbjBergamoenBresciaaan

der Italiaansche Reptlbliek m et Napoleon als

I'
ranceseo Rlorza en Niceolo Tlcciz
llo,greep
hj eerlang op nieuw naarde wapens.Doch
terwjlhj eene overwinning behaalde opeene
aanzienljke Venetiaansche vloot op de Po,

bardisch-venetiaansch Koningrjk. Eene ach-

president, en in 1805 die van het koningrjk
Italië. Bj de vernietiging hiervan in 1814

kreeg Sardinië de verlorene gedeelten terug,
Venetië ten deelvielen.In hetvertrouwen op en Oostenrjk vereenigde het overige onder
den voorspoed van 2 dappere legerhoofden, den naam van een gouvernementm ethetIx m-

w erden de vereenigde vloten van Genua en
M ilaan dool'de Venetianen op de Ligurische

kustgeslagen (1431)?en nadatI'
ili
ppoBrescia
jaren lang tevergeetsbelegerdhad,moesthj

aan de Venetianen htlnne bezittingen in L0m -

bardjelaten behouden.Hj overleed in 1447
zonder manneljke nakomelingen na te laten.

terdochtige policie maakte er het volk afkeerig van de regéring. W egens oploopen en
onrustige bew egingen in den aanvang van
1848 werd Milaan in Februarj in staat van
beleg verklaard,en toch ontstond erden18den
Maart een bloedig straatgevecht, waarna de
oostenrjkers de stad moesten verlaten. Na
de nederlaag bj Custozza trok CarloAlberto
naar M ilaan, m aar m oest de stad, na eene
vruchtelooze worsteling, den 5den Augt
lstus

Daar eene republikeinscheregêri
ng vall24ca- aan Radetzky Overlaveren.Omstreekseenjaar
pitanigeene levenskracht scheen te bezitten, later werd er de vrede gesloten tusschen Sarnoodzaakte het volk den Grooten Raad,om dinië en Oostenrjk. Het verbeurd verklaren

Francescos'
/orzl,de schoonzoon van Y li
ppo
At
zritz,t0thertog tekiezen (1450).Zjn zoon
Galeazzo Sforza werd wegens wreedheid en
verkw isting in 1476 verm oord,en dienszoon
Giorannl Gtxl6tzzzo M aria? pas 8 Jaar 0ud,
X.

van de bezittingen der uitgewekenen,talrjke
teregtstellingen en ondrageljke belastingen
deden den haattegen de Oostenrjkerstoenemen. Niettemin werd de opstand, den 6den

Februarj 1853 doorMazzinlvooxbereid,zon37
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der moeite onderdrukt.Bj de Italiaansche Dit gew est werd, om aan Oost
enr/k veiligverwikkelingen van 1859 betoonde Milaan heid te verschaffen tegen de Turken,op een
v
annrjdk.
enNa
bed
ga
intnedeafzich vjandigJegens00s- militairen voet ingerigt en verdeeld in het
te
Oostenrjkers den slag bj Croatisch-slawonisch en in het Serbisch Ba-

Magenta verloren hadden,Ontruimden zj Mi- naat(de HongaarscheMilitaire Grenzen).Dit
laan, en koning Vittore Fzzàcpl/l: trok er laatste is den lsten November 1872 ingeljfd
met Napoleon III binnen onderhetgejuich in het koningrjk Honçarje en heteerste in
derbevolking.Bj den Vrede van Villafranca het koningrjk Croatiè-slavonië, doch men
eindeljk werd Milaan metgeheelLombardje heeftn0g altjdeen grensdistrictbehoudenvan
aan Napoleon toegekend, die een en ander 381 En geogr.mjlmetbjna700000inwoners.
aanstondsoverdroeg aan Piémont.
Hetwesteljk gedeelte daarvan iseenerotsM ilanollo(Therese),eeneuitstekendeviool- achtige bergstreek mettoppen ter hoogte van
speelsterjgeborenteSaviglianobjTurjn,den 1500 t0trt
lim 1700 Ned.el,terwjlzich in
28sten Augustus 1829, was de dochter van het Oosteljk gedeelte, t0taan het vereenieen onbemiddelden schrjnwerker.Hare nei- gingspunt van de Unna en de Save,kleine
ging t0thet vioolspel ontwaakte plotseljk, bergketens velheFen ter hoogte van 700Ned.
toen zj op 4-larigenouderdom'datinstrtlment e1.Ten westen strekken deze Militaire Grenin de kerk hoorde bespelen.Zj Ontving 0n- zen zich uit t0t aan de Adriatische Zee en
derwjs en maakte zulke verbazende vorde- ten oosten tût aan de Donau?die haar van
ringen, dat zj op G-jarigen Ouderdom naar Hongarjescheidt.Ten zuiden lsde Unna en
Turjn vertrok om zich verderte oefenen en vooral de Save naarde zjdevan Turkjeen
reedseenJaardaarnaopenljk optrad.In1835 Servië haxe grensrivier.Het klimaat is er in
reisde zljmetharen vaderin hetzuiden van de bergstreek ruw ,doch in de vlakten zacht;
Frankrjk,waarharevaardigheidongemeene aan de zeekust doetdikwjls de bora hare
verwondering baarde. Nu nam de vader het krachtyevoel
en.Deinwonerszjnbjnaallen
besluit,Om nietsaan hetonderwjstesparen. slawonitrs (980/0),nameljk Croaten en Ser.
ten.Voortsheeft
Hj ging met haarnaarParjs,waarzj een ben,b0kzjn ereenigeSlowal
halfJ
'aar onderrigt ontving van Lafont, en men er Duitschers,ltalianen,Albanézen,Mavolbragt daarop methaar eene kunstreisdoor gyaren en Zigeuners. Btjna de helftder beBelgië en Nederland.Toen vertrolt zj naar volking beljdtdeR.Katholieke ennagenûeg
Engeland,waar zj metongemeenen bjval de andere helft de Grieksch Katholieke godsoptrad.In 1838 keerde zj terug naar het dienst. De voornaam ste bron van bestaan is
vaste land en reisde met hare zuster M aria er de landbouw.Men verbouwt erveelmaïs,
door een groot gedeelte van Europa.In 1857 en.erzjn uitgestrekteboomgaarden,dieveel
trad zj in het huweljk met een Fransch ooftogleveren,vooralpruimen.O0k de wtjnartillerie-oëcier,Parmentier genaamd,enves- bouw lservan belang,enerzjnuitgestrekte
tigde zich te Toulouse.- Hare zuster Maria, bosschen.Aan de veeteelten aan de zjdegeboren in 1831, werd door haar t0t vi0ol- téeltwordtveelmoeite besteed,alsmede aan
speelstergevormd en oogsttedesgeljksgrooten de Jagt en visscherj. De mjnontginning be10f,doch overleed teParjsden zlstenOcto- zorgt er hoofdzakeljk jzer-, 100d-en koperrts,en menvindteraanzienljkesteenkolenber
M1
8e4t8e. ofM iletos,in de dagen der 0ud- e
ll
lagen.Daarentegen staatdefabrieknjverheid
heid eene vermaarde stad in Klein-Azië,aan
de kust van Carië, aan de Latmische Golf,
ten zuiden van den m ond derMaeander,werd
M n de Cariërs Ontruktdoor deIoniërsenver-

er op zeer lagen trap.M en heeft er koren-

en houtzaagmolens,brandewjnstokerjen,pottebakkerjen, zjde- en wolspinnerjen. Er
w ordt echterveelaan huis gew erkt.D e han-

hiefzich onderdezeweldrat0teenebloejende del bepaalt er zich vooral t0t timmerhout,
koopstad.Hare schepen bezochten deaanzien- wjn, graan, zwjnen gedroogde pruim en,
ljkste havensderMiddellandscheZee en be- huiden,w ol,honig en bloedzuigers.Dem erkvoeren vooral de Pontus Euxinus, op w ier waardigste koopsteden zjn Semlin?Brod en
kusten de burgers van Miléte meer dan 70 Oud-Gradisca. Met het onderwjs ls het er
volkplantingen stichtten.Miléte isvoorts be- treurig gesteld;van deschoolpligtigekinderen

roemd als de gebqorteplaats van Tltales, bezoektslechts380/0deschool,enruim 82*/0
Anaœimander, Anaœlmenes en Heeataeus. In der bevolking kan lezen noch schrjven.In494 vôôr Chr.werd zj doorde Perzen ver- tusschen heeft men er 2 gymnasia, eenige
overd en geplunderd en later door Aleœander
de Groote geheel verwoest.Thans isdoorde

hoogereburgerscholen,eenegodgeleerdeschool

en eeneonderwjzerskweekschool.
aanslibbingvandeMaeanderdekustbjMiléte De Militairr Grenzen zjn aangelegd t
bor
aanmerkeljk veranderd. Ten zuiden van de M attltias O0rrlzll.
:,koning v>n Hongarje,en
stad verhief zich Didyma meteen vermaarden bevolktmetuit Turkjegevlugte Bosniërsen
Serben.Zj werden versterktin de16deeeuw
tempsl.
M llitaire Grenzen is de naam vaneene onder Ikrdinand .!', toen de Oeskoken zich
lange,smalle strook lands,waardoorde O0s- derwaarts begaven.H et aantalinw oners vertenrjkseh-HongaarscheMonarchievan Turkje meerderde, zoodat na den Vrede van KarlogeBcheiden wordt.Die Btrook,in 1849 toteen witz (1699) aldaar 3 generaalschappen ontkroonland verheven, bezit hare eigene mili- stonden.Allengs dienden de MilitaireGrenzen
taire en administratieve inrigting en telt op ter beveiliging tegen de Turken,de pest en
609 D geogr.mjl ruim 1200000 inwoners. den sluikhandel. In 1807 ontvingen de Mili-
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taireGrenzen eene grondwet.Harewesteljke uit den weg geruimd kunnen worden.00k in
helftwerd in 1809aan Frankrjk toegevoegd, algemeene dienstpligtigheid zien velen een afdoch in 1814 kwam Oostenrjk wederin het doend geneesmiddel,zopdatzelfsin de laatste
bezit van hetgeheel.Dit werd verdeeld in 4 Jaren een antidienstvervangingsbond werd 0pgeneraalschappen,omdatgeneraalserhetopper- ger
Miglll.ium L.is de naam van een plantenbevelin handenhadden,nameljk inhetCroatische, Slawonische,Hongaarsche en Sieben- geslachtuit de familie der Grassen.T0tdeze
biirgsche.In 1848 werdendeMilitaireGrenzen behoorthetuit
gebreidgierstyras(M.eFusum L.).
eerst onderhetHongaarsch ministériegesteld, Het wordt 60 t0t 120 Ned.duim hoog en 0ndoch w eldra hielpen de inw oners aldaar den derscheidt zich door opgaande halmen met
Hongaarschen opstand dempen,weshalve de eene ui
tjespreide pluim metéénbloemigeste-

Militaire Grenzen in 1849in een afzonderljk len,alsmede door kelk-en kroonkagesvan

Kroonland werden herschapen en in 1850eene geljke lengte.Hetgroeit- 0ok in onsVanieuwe grondwet m etonderscheidenevoorreg- derlapd - vooralin de bosschen.

ten verkregen.Laterevenwelztln zj,zooals
boven medsvermeld is,bj naburige koning-

M 111.Onderdezen naam vermeldenwj:
Jamesuvïll,een Engelsch geschiedschrjver
rjken inyeljfd, en den 154en Augustus1873 en staathuishoudkundige.Hjwerdgeborenden
door de lnvoering der m ilitiewetm et andere 6den April 1755 in hetdorp Northwaterbridge
Staten der Oostenrjksch-Hongaarsche M0- in Schotland, studeerde te Edinburgh in de
godgeleerdheid en was weldra te Londen menarchirgrljk gesteld.
M illtalrescholen,zjninrigtingen,waar dewerker aan verschillende dagbladen.'revens
Jonge lieden t0tonderoëcieren oftotoëcieren zorgde hj voor de stichting van Lancasterworden opgeleid. In 0ns Vaderland hebben scholen en was later een van de grondleggers
wi
J' 0.a. voor de vorm ing van kader enz. deruniversiteitteLonden.Zjne pllistory of

voor de infanterie het instructie-batal
jon te British lndia (1818- 1819,6 d1n;2dedruk,
Kampen,- t0topleidingvanadelborstenvoor 1872,10 dlnl''werd metgrooten bjvalbede zeemagthet Instituutte NieuweDiep,- groet, en hoeweldeschrjverde misbraiken
en t0topleiding voorden rang van oëcierbj van het Indisch bestuur zonderversc.hooning
de landmagt de Militaire Acadêmie te Breda. aan de kaak stelde,zag hj zich door de
Laatstgenoemëe académie,van 1863 t0t1872 Oost-lndische Compagnie benoemd t0t eene
onder Seelig en Ddprat een toonbeeld voûr belangrjke betrekking in hetIndia-llouseen
velen, m oest gaandeweg in verband gebragt vervolgens t0t chef van de Indische corres-

worden met de gewjzigde eischen van het pondentie. Hj schreefvoorts:rElements of
onderwjs;eene eerste proeftot hervorming politicaleconomy (1821,2dedruk,1846)''en
voldeed echter niet aan de verwaellting, en overleed den 23stenJnnj 1836.
nu werd de Académie door de wet van Mei
Joltn zg/fzlrfM Lllteen uitstekend Engelsch
1877 gereorganiseerd.D ekennis,voorde toe- staathuishoudkundigeenwjsgeer.Htjwaseen
lating aldaar vereischt,staat thans geljk met zoon van den voorgaande en werd geboren
die, welke een leerling der hoogere burger- te Londen den Qosten Mei1806.Hj ontving
sch00l bezitten moet Om van de derde naar onderwjs van zjn vader, die hem echter
buiten elke godsdienstleer hield, en had op
de vieqde klasse overtegaan.
M illtairew etenschappen en w etten, l4-jarigen leeftjd reeds zoodanigen trap van
ontwikkeling bereikt, dat een m an a1s Jenezie onderKrl
jyskundeen Keî
jgswet.
M ilitie noemt men de gewapende man- wzïc.s Bentltam.gaarne met hem omging. Na

schap, welke tjdeljk in krjgsdiensttreedt,
hetzp dooralgemeene dienstpligt,hetzj,zooals bj 0ns te lande,doorhet trekken van
een laag nommer bj de loting daaytoe gedwongen. Zj wordt t0t vorming van het
leger t0t het bedrag van een zeker procent
van het bevolkingscjfer in 0ns land door de

1820 vertoefde hj tpt zjne verdere vorming
in Frankrjk.W eldra leverdehj opstellen in

den:rW estminster Review'',was van 18531858 ambtenaarder Oost-lndische Compagnie,
van 1865- 1868 lid van het Lagerhuis, en

overleed gedurende eene reis in Frankrjk te
Avignon Op den 8sten Mei 1873. Hj iszjn

verschillende gem eenten geleverd, en draagt roem als wjsgeer hoofdzakeljk verschuldigd
den naam van nationale -W JI. Velen ver- aan zjn: psystem oflogic,ratiocinative and

zekeren echter,dat de wtjze,waarop in ons inductive (9de druk, 1875, 2 dln)'',hetwelk
land de militie wordt zamengesteld,volstrekt in 1843 in hetlicht verscheen.Daarin legde
niet nationaal is. De loting,voor velen een hj de ervaringsleervan Aaeont0tgrondslag.
schrikbeeld,hebben wj behoudenuitdentjd Reeds had hj stelselgevormd toen hj den

dexheerschayptl van NapoleonL Degegoede 1)Coursdephilosophiepositive''vanComteleerde

lotelingen,d1eeenlaagnommertrekken,v00r- kennen.W eldrawashj een jverig voorjtanzien zich van plaatsyervangers,die veelalt0t der van de posi.tieve wjsbegeerte van dien
4en geringsten standbehooren,zoodatzjwei- schranderen onderzoeker,maar 00k eentegen-

nig geschikt zjn,om aan hetlegereen ge- standervan dienspositievepolitiek,welkehj
wenscht gehalte te geven.Van hen,die niet in zjn werk:pAugusteComteand theposiin staat zjn,zich een remplaçantte bezor- tivism (1865)''onderwierp aan eenevernietigen,dienen velen metweerzin.HetRjk daar- gende critiek. Op het gebied der staathuisentegenzouwelligtevengoedvrjwilligerskun- houdkundeschreefhj:pEssaysOnsomeunsetnen w erven als de ingezetenen plaatsvervangers,en daardoor zou een regtnaatig bez&vaar

tled questionsofyoliticaleconomy (zdedruk,
1874)'',- en pprlndplesofpoliticaleconomy
37*
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(ide druk, 1871)': in het Nederlandsch vertaald door mr.Jaques Oppenl
teim (18k3).Yan
zjne staatkundige geschritlen vermelden wj:
nConsiderations on representative government
(3dedruk,1865)''- pEssay on liberty(1852
enlaterl'',- en psl
zbjedion ofwomen(1869).::
Eindeljk verschenen n0g zjnen'
Dissertations
and discussions (2dedruk, 1875,4 dln)'',zjne nAutobiography(1873)'',--.enrNatures
the tltility ot4rel.
lg.
lon; and
' theism (1874)!),
uitzjnenagelatenpapieren verzameld.
M illeporen,zie Polyyen.

te Partjs)waarllj in 1794en 1797yert
limen

tjd in heehteniswerd gehouden,en ln ltalië.
Hj overleed te Florence den lsten October
1845.Vansjnegesehriftennoemenwj:rpeint
uresai
ltiquesinéditesdevasesgrecs(1813)''
,
rpeintures antiques

de vases grecsde la

collection desirJohnCughill(1817)'',- rAnci6ntinedited monumentsOfGrecianart(1823,
2 dln)''
,- rAncientCoinsofGreek citiesand
kings (1831),, - en een vervojg ()p (:e ?
!ujstoire métallique de larévolutionfrapçaise''van
Milli%, onder den titel: rllistoire métalique

Millevo#e(CharlesHubert),eenFransch deNapoléon(1818):'meteenstlpplement(1822).

dichter) geboren te Abbeville den 24sten DeM illioenpoot,zie Duizendpoolen.
cember 1782, studeerde in de regten, werd
M ilm an (llenry Hart), een Engelsch
vervnlgens boekhandelaar en heeftzich daar- dichteren geschiedschrjver,geboren teL0nna bekend gem aakt door een aantal ver- den den loden Februarj 1791, bezocht het
zen.Devoornaamstevan dezezjn:pplaisirs collège te Eton, werd in 1817 vicar te St.
d'
unpoéte(1801)''- hetleerdichtplu'amour Mary in Reading,in 1821 hoogleeraarin de
maternel'',- het beschrjvend gedicht:pBel. dichtkunstteOxford,verkreeg daarnadepraezunce ou la peste de Mal.seille'')benevens (le bende v:n St.Margaret in W estminster en
elegieën: pchûte des t'
euilles''en rLe poëte zag zich in 1849 gekozen t0t deken van dc

mollrant''
. Hj heeft voortreffeljke elegieën St.Paul'sKerk te Londen.Hj overleed den
4esc,
hreven.Zjneheldendichten:pcharlemagne 24stenMeptember1868.Alsdichtermaaktehj
a Pavie'' en rAlfred'' vielen m inder in den

zich bekend dûor het heldendicht:psamor.

smaak,terwjlook zjne dramàtischeproeven lord of thy BrightCity (1818)''en door0ngeen bjvalerlangden.Hj overleed den 26sten derscheidene treurspelen,ena1sqeschiedschrjAugustus1816,en zjne poeuvrescomplétes'' ver door: xllistory ofchristianlty to the ex-

verschenen in 1822 in 4 deelen.
AYillizl (Aubin Lotlis),een verdiensteljk
Fransch oudheidkundiget geboren te Parjs
den 19den Julj 1759, stt
ldeerde in de Oude
en nieuw eletteren,alsm edeindenatuurkunde

enzag zichweldrageplaatstbjdeBibliotheek.
Hoewel hj gedurende de Omwenteling den
2Almana:républicain''v.oor1793endergeljke
republikeinsche geschritten uitgaf, moest hj
toeh een jaarin de gevangenis doûrbrengenj
en weld daarna achtervolgens chefde bureau
bjhetdepartementvanOnderwjs,hoogleeraar
in deqeschiedenis aan deeentraalschoolvan
het Selne-departement?hoogleeraarin de oud-

tinction ofgaçanism (1843,3 dln)'',- pllistory of chrlstlanity dow n to the reformation

(18b3j4dln)'',- pHistoryoflatinchristianity
(1854- 1857,6d1n)''
,- rllistory oftheJews

(1829,3 dln;2dedruk 1863)7',- en pAnnals
ofSt.Paul's (zde druk,1869),1Zjne dichterljke werken zjn in 1839in 3deelen,zjne
geschiedkundige in 1816- 1867 in 15 deelen
uitgegeven.
M llnea Roœb.isdenaam van een plantengeslacht uit de familie der Meliaceè'n. H et
onderscheidt zich door een s-spletigen kelk,
door 5 holle bloembladen, doox eene korte,

bolvormige meeldradenbuis'en eene drooqe,

heidkunde te Parjs, lid der Académie des 2-of3-hûkkige,inrjpentoestandéénhokklye
Injcriptionsen eonservatorder muntenenpen- besvruehtmetéén zaad.Hetomvatboomenln
ningen in de Nationalp Boekertj. Ten t'
dde Oost-lndië. De meestbekende soort,M .monvan het eerste Keizerrjk reisde hj in 1807 fczllRoœb-,draagt gele, sappige,naarwjn
in hetzuiden van Frankrjk enin 1811- 1813 smakendevruchten,welkemètsuikerofstroop
in Italië, en overleed te Parjs den 14den worden gegeten.
Augustus 1818.Hj is de stichter van het: M ilo, het aloude M elos, een Grieksch
nMagasin encydopédique (1795- 1816, 122 eiland in de Aeréschezee)hetzuidwesteljkste
dlnl''1- en van derAnnalesencyclojédiques der Cycladen, ls 19 Ned.mj1 lang,3- 10
(1817- 1818,12dln), en deschrpvervan Ned.mjlbreed en teltnagenoeg 3500 inwode p'
Didionnairedesbeauxarts(1806,3dlnl'' nexs(1870).Devulcanischebodem bevatveel
en van derMonumentsantiquesinédits(1802- zouten talrjke holen en grotten,en Op 0nr
1804,2 d1n)''.Voortsschreefhj:pAntiquités derscheidene plaatsen Openbaartzichdekracht
nationales(1790- 1198,5d1n)'',- rlntroduc- V&n het onderaardsche vuur door hitte,damtion à l'
étudedesmédailles(1796)''
,- mpein- pen, vloeibaren zwavel en warme bronnen.
turesdesvasesantiques(1808- 181012d1n)'',- Debelangrjkstevoortbrengselenzjner:zwaXGaleriemythologique(1811,2dln),,- nyoy. vel,aluin)zout,gips,puimsteen,aluinaarde,
age dans 1es départementsdumididelaFrance m olensteenen en obsidla@n.H et koren wordt

(1807-1811, 5d1n)'',- en pllistoire métalliquedelarévolution française(1806)''jvoortgez
MetdqorMillingot.
zlllngen (James),eenverdiensteljkEngelsch oudheidkundige, geboren te Londen

er spoedig rjp,maar er groeit nietgenoeg
voor de bevolking.W eleerverbouwde men er
veelwjn en olie, doch thans weinig.De inwoners worden geroemd als uitmuntende zeelieden.De hoofdplaatsisCastro,aan de noor-

js aan de helling van
den 18den Januarj 1774,behoûrdetoteen Ne- deljke baai terrasgewi

derlandsehgeslacht,wjddezichaandestudie een hoogen berg gelegen,meteene voortreFe4er oudheidkunde en woondebj afwisseling ljkehaven.Indenabjheidderstad bevinden

A
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l'.
zichdebouwvallen,inzpnderheidvan2schouwburgen, van het voormalig Melos.In het geheele da1vindt men graven en onderaardsche
gewelren. Aldaar heet'
t men beschilderde vazenj antieke sieraden, de vermaarde Ven'
lts
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blaauw- of bruinachtig roodj hare gedaante

half.eirond,en hare massa week en bj een

volwassenmensch 12 Nel.duim lanr,8Ned.

duim breed en 4- 5 Ned. dtlim dlk. Hare
holle oppervlakte heeft in het midden eene
van Milo (in hetLouvre te Parjs) en een van boven naar beneden lager wordende verfraajen k0p van Aselepias(inhetBritschMt
l- hevenheid, waar de bloedvaten hunne in- en

sétlm)opgedolven.DePhoenidsche bevolking uitganqen hebben.Nietzelden hangtaan het
van dit eiland werd door landverhuizers uit Onderelnde ofhetbinnenvlak van de m ilteene
Laconië in eene Dorischeherschapenenstreed kleinerondebjmilt;somtjds0Ok vindtmen
bj SalamismetdeGrieken tegen dePerzen. eene reeks van zulke ligchamen.Demiltbezit

Daar zj in den Peloponnesischen oorlog 0nzjdig wilde bljven, werd zj in 466 vöôr
Chr.doordeAthenersgedeelteljk gedooden
gedeelteljk t0t slaven gemaakt.Bj Milo be-

eene witachtige,harde?vezeliqe huid,door
waarde bloedvaten in ditinjewanddoordrin-

het buikvlies gedekt.D1e huid ls op de plekj

gen?niet verbroken?maar zp daalt er trechhaalde den zosten Augustus 1661 de Veneti- tervormig in de mlltaf.Zj vormt er dus
aanschevlooteeneOverwinningOpdeTurksche. scheeden voor de vaten,en van die scheeden
M ilo, een vermaard Grieksch athleet uit gaan voortzetsels uit,dieonderlingverbonden

Crotone,leefde Omstreeks hetJaar520 vôsr
Chr.In talvan volksspelen behaaldehjdoox
zjne schier bovenmenscheljken kracht den
kransderoverwinning.Men verhaalt,dathj
teolympiaeenseen vierjarigen stierOverde
renbaan gedragen en daarna dien in één dag

genuttigd heeft. TOen hi
j bj zekere gelegenheid een boom met zjnehanden wildevanr
een scheuren?werd hj2daardooringeklemd,
eene prooiderFildedleren.

Miloradowltsj (Michail Andrejewitsj,

graaf van), een dapper Russisch generaal,

geboren in 1770, trad reeds vroeg in dienst,
nam deel aan de oorlogell tegen de Turken

(1787)en tegen dePolen(1794)en wasdaarna
als generaal-maloorbevelhebberdervoorhoede
van Soewarow in Italië en Zwitserland.In

1805 onderscheidde hj zich a1s luitenantgeneraa1 bj Austerlitz,voerde in 1808 het
bevelin W alachjeen veroverdeGiorgewoen
Stobodsejah.In 1812 streed hj bijBorodino.
Met Benni
ysen sloeg hj de Franschen den
18denOctober1812btjTaroetino enden24sten
October onder Koetoenow bj Malojaroszlawez
enz.Den8stenFebrt
larj1813bezettehjW arschau,dekte in den slag bj Liitzen de linker

zjn en a1z00hetvastegeraamtevormenvan

hetmiltparenchym.Indetusschenruimtenheeft
men het eigenaardig klierachtig weefselvan
de milt. De hoofdmassa hiervan is week en
roodachtig bruin:en daarin liggen de witte,
ronde ligchaamples, die den naam van milt-

blaaqjes(Malpkqhi'sligchaampjes)dragen.De
roode zelfbtandigheid van de milt bestaat
wederom uit zeer fjne bloedvaten en het
eigenljke miltweefsel. Dit laatste is een
digt en fljn net van vezels(reticulum),tusschen weismazen zich de miltcellen bevinden@Deze'zjn meestaléénkernig?kleurloos
en rond.Daarenboven vindtmenervrjekernen,kletlrlooze korrelcellen en cellen?welke
blbedlichaampjesbevatten,dieophetpuntzjn
van vexnietigi teworden.Demiltblaasleszjn
kleine,witte,ronde,zaehteligchaampjesmet
eenemiddelltjn van 1t0t0,5Ned.streep.Men
ziet ze hetduideljjkstbj herkaauwendedieren en bj jongemensehen.Zj zjntrosvormig

vexangschikten van allekantendgoxderoode
miltzelfstandigheid Omgeven.De miltisvoor-

zien van talrjkebloedvaten.Demiltslagader,
een tak der arteria coeliaca,dringtmet6- 12
takken in ditingewand,waarzj zich sterk

flank der Gezillieerden en w as alsbevelhebber vertakt, en fle miltader is 3- tot s-m aat zoo
der Russische ac.hterhoede gedurig in gevech- ruim en heeftdt
ïnne wanden en kleine klap-

ten gewikkeld. W egens zjn beleid werd htl vliezen.O0k zj vertaktzich zeer sterk.Hare
in den gravenstand opgenomen. In den slag

bj Balltzen voerde ht
i bevelover dev0orhûede ennadenwapenBtilstandwashjonder
grootvorstConstantjinaanvoerderderRussischPruissische garde en reserve,waarmede hj
dapper streed bj Kulm ,Leipzig en LaR0thlere.Tn 1818 werd hj militaire gouverneur
vanPetersburg,en bj eenopstandal
daarsneuvelde hj aan dezjdevan keizerNioolaasI
op den 26sten D ecember 1825.

M ilosjObrenowitsj,zie k
%ervéè'
.

eenige zenuw is de nervus sympathicus,uit
de m iltvlecht kom end.
Velen beschotlwen de miltAlseeningewandj

waarin delymphaligchaampjesontstaanjwelke
vervolgens in gekleurde bloedligchaamples
veranderen, terwt
jl anderen beweren, dat
daarin oude,gekleurdeblûedligchaampjesworden ontbgnden.De vûorstanders van laatstgemeld gevoelen,beroepen zich Op hetfeit, dat

i
n de milt gekleurde bloedliqchaampjes bj
hoopen worden aangetroffen,wleromzettingin

M ilt (De)is eenklierachtigingewand,het- pigmentmengemakkeljk kannasporen.Tevens
welk in het naauw ste verband staat metde bevathetuitdemiltgeperstesap eenereeksvan
bloedvernieuwing?terwjlwaarsclljnljkaldaar stikstofhoudende producten van eiwitachtige
tevens eene menlgte otlde bloedcellen vernie- ligchamen(leueine,tyrosine)hypûxantineenz.
),
tigd wordt.Ztlkomt uitsluitend voor bj de voorts melk-,mieren-en azjnzuur)benevens
gewervelde dieren, tm men vindt haar in de
buikholte, digt onder hetmiddenl'if?aan de

inosiet, en dit is in het 00g van velen een

bewjs, dat de milt de zetel is van eene
linker zjde.Zj isgedeelteljk methetbuik- regl
*essieve (verbruikte stoffen afscheidende)
vlies bedekt en daardoor aan het middenrif stofwisseling.Men heeftintusschen veelbetere
en aan de maag vastgehecht. Hare kletlr is grgnden vol)r het eerste gevpelen,nameljk?
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dat d.
e milteenebelangrjkebereidingsplaats
ig van kleurlooze bloedligchaampjes. Deze
laatpten toch zjn in hetbloed dermilt-aderen
in groote hoeveelheid voorhanden. Zj zjn
geljkvormigaan delymphoïdeparachymcellen
dermilt,welkeop eenen0g onbekendewjze

ter uit de begraafplaatsen van aan miltvuur
gestorvene dieren naar de plek geraken,
waar de gezonde dieren hun dorst lessehen.

men bj dieren de milt wegneemt, dan ontwaart men geene bljkbare verstoring der
spjsvertering. Men verzekert, dat daardoor
de gal niet verandert, maar tevens, dat
het alvleeschsap zjn vermogen verliest,om
eiwitstofen te verteren,terwjldatvermogen
toeneemt bj het maagsap.Isditlaatstehet
geval, dan bljfthetligchaam derdieren behoorljk in stand, doch in het omgekeerde

en niet al te drooge Jaren, terwjlhet in
natte,koudeenbjzonderdroogeJarenzelden

den '
onderbuik.Deze oqzwelling iszeer natuurljk, omdat deze klleren in hetgegeven
gevalmeerwerk moeten doen t0thetleveren
!an kleurlooze bloedcellen. Dit verschjnsel
1s tevens een bewjs,dat demiltinderdaad
dient t0t het bereiden van zulke bloedligchaampjes.
Miltvuwr(anthrax)noemtmen eenebesmetteljke,wel eens algemeen heerschende (epizoötische)ziekte van hetrundvee,van paarden,schapen en zwjnen,en zelfsvan wild.

gen.De ziekte volgt somtjds zeèr snel en
somtjds eerst 3 of4 dagen na de opneming

Hoogst waarschjnljk heeft daarenboven in

de aarde eene zelfstandige ontwikkeling der
smetstofplaats,welke door warmte en voch-

in de capillaire aderen geraken en door den t
igheid bequnstigd wordt. Het is gebleken,
bloedstroom medegevoerd worden. W anneer dat het mlltvuur vooral ontstaat in warme
voorkomt.De toestand van den bodem en van
het weder hebben op het miltvuur slechts
in zoover invloed,a1s daarvan de w armte en

de vochtigheid van denaardbodem afhankeljk
zjn.ofdesmetstofin den aardbodem geheel
uit zich zelve kan ontstaan, is n0g onbeslist; in elk gevalwordt haar ontstaan door

geval moet het uitwerpen van onverteerde den aanvoer van kiemen?bj hetheerschen
eiwitstoFen uitputting en zelfs den dood der ziekte geboren,aanmerkeljk bevorderd.
veroorzaken,tenzj hetgeleden verlies ver- D00r een doelmatigbegraven derljken,alsgoed wordt door de verhoogdevraatzuchtvan mede van de uitwerpselen, kan men deze
het dier.Vaak wordt door hetwegnemen der veeziekte aanmerkeljk verminderenj zelfs
milt het bloed armer aan vezelstof;trouwens wanneerzj reedsl
ang reheerschtheeft.
sommigq miltziekten gaan met vermindering
D e aard der sm etstofls n0g nietvoldoende
van vezelstof gepaard.Eene belangrjke ana- bekend,en de bewering,dat de stafvormige
tomische verandering, door het ontbreken ligchaampjes,dieinhetbloedderziekedieren
van de milt veroorzaakt, is het opzwellen voorkomen,bewerktuigde wezens (bacteriën)
van de w atervaatsklieren,vooralvan die van zjn en de smetstofvormen,n0g nietbewe-

Zj is gelegen in eeneeigenaardige ontbinding

van hetbloed en w ordtveroorzaakt dooreene

bepaalde smetstof, het miltr%urverg@ Deze
smetstof wordt bj de ziekte vernieuwd. Zj

der smetstof. De pathologische veranderingen

bj miltvuur openbaren zich hoofdzakeljk in

het bloed. Dit laatste is donker-, gelei- ol
teerachtig, stolt in het geheel niet of zeer

onvolkomen en bevat,zooals bj een microscopischonderzoekbljkt,eenemenigtedunne,
staf- ofdraadvormigeyonbewegeljke ligthamen.De ljken van aan miltvuur gestorvene
dieren gaan zeer spoedig totverxotting over.
Yoorts is de milt aanmerkeljk gezwollen,
zeer bloedrjk en ongemeen brjachtig.Dergeljke veranderingen ontwaart men 0ok we1
in de lever,de nieren en de longen,terwjl

is het meest in het bloed, maar o0k in de het losse bindweefsel onder de huid, tusoverige ligchaamsdeelenj alsmede in de af- schen despieren en in denabjheid deringescheidingen en uitwerpselen aanwezig en wanden in eene gele massa herschapen is.
onderscheidt zich dool-kracht en duurzaamDe ziekte vertoont zich in verschillende

heid,zoodathetin gedroogden toestand Jaren vorm en , dieechterdikwjlselkandervervankan verborgen bljven,om zichdaarnaweder gen. M en verdeelt die vormen in 2qoepen,
je ontwikkelen.Zj is vlugtig,doch slechts nameljk in algemeen en plaatsell
jk mlltvuur.

in geringe maté. De opneming van smetstof Eerstgemelde vorm is die dermiltvuurkoorts.
kan door de huid,a1s deze beleedigd of zeer Deze verloopt vaak z00 snel, dat de d00;
dun is, voorts in de maag en de darmen en reeds na eenige uren intreedt.Zj ta:t 4ehj de plantenetende dieren 00k doordel0n- woonljk de sterkste dieren aan en beglnt
gen plaats grjpen.Bj laatstgenoemdedieren met eene hevige koortsrilling, achtelwolgd
komtdebesmettinggewoonljkdoormiddelvan door eene brandende hitte. De verdere verhet voedsel. Voedingsmiddelen, door uiterst schjnselen zjn: eene sterke hartklopping,
kleine hoeveelheden bloed van door miltvuur eene snelle, krampachtige ademhaling, eene
aangetaste dieren verontreinigd, kan n0g na haastiqe,onduideljke pol
s, een sterk trillen
maanden die ziekte doen ontstaan. Vool'ts en stulptrekken derspieren,krampen,schuime
nd
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, den neus en den
ontstaatalligthetmiltvuurbj dieren,diegras
endeldarm en donker gekleurde, drooge of
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aaomstlg van de plek, waar aan miltvuur met bloed vermengde uitwerpselen.De dieren
gestorvene dieren begraven zjn.Een weiland zjn mat en moe en laten lustelooshet hoofd

kanbesmetzjn doormiddelderuitwerpselen
van aan miltvuurljdende dieren en hierdoor
later bj geionde die ziekte doen ontstaan.
00k k&n hetvergifdnormiddelvan hetwa-

hangen,of zjn 0ok we1onrustig totdateen
toestand van verlamming ontstaat.Dikwjls

duurt de ziekte 2- 3, zelden 5-6 dagen.
Duurt de ongesteldheid eenige dagen, dan

XIL'
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meent men nu en dan teekenen van beter- begraven worden.00k moethetgebruik van
schap te bespeuren, waarna de dood vaak de melk en van het vleeseh van miltvuurplotseling intreedt.Bj paardenheeftmen be- zieke dieren gestreng verboden worden.

halve genoemde verschjnselen 00k dikwjls
min of meer hevige koliekptlnen waargenomen. De meest acute vorm ,nameljk miltvuur-beroerte (anthraxapoplexie), komt het
meestvoorbj schapen,00k welbj rtlndvee,
dotsh zelden bj paarden.Men ontwaartdien
vooral bj welgevoede, krachtige, jeugdige

Het miltî
mur ofdez'
tvarteztlll
kdl (anthrax
malignus, pustula maligna) bj menschen
ontstaat door de smetstof van aan miltvullr
ljdend vee. Die smetstof bevindt zich in de

eerste plaats in het bloed, - voorts in de
afscheidingen, in de m ilt, in de etterbuilen

der gezwellen,en ze bljftdaarin, zelfs in

dieren.Deze beginnen plotseling dulzelig te gedroogden staatn0g lang aanwezig.D aarom

worden, stqrten neer en sterven na 5--10 zjnnietalleen veehoeders,vilders,veeartsen

minuten nnder kram pen en stuiptrekkingen. enz.,maar o0k loojers,bontwerkers!zeepSomtçds is dit verloop minder haaztig;de zieders enz. aan de besmetting blootgesteld.

dieren ljden eenige uren vôôr den aanval De zweer,die zich bj den mensch ontwikaan matheidengebrek aaneetlust,- zjheb- kelt,is niet besmetteljk.Hethevigstwerkt

ben een wankelenden gang, eene versnelde het miltvuurvergif,wanneer het in aanraking
ademhaling,eene ûnmerkbare ofhevige hart- komt met gekwetste deelen der huid, doch
klopping, eene vermeerderde, Ongeljk ver- het kan 0ok verspreid worden door gereeddeelde ligchaamswarmte en storten eindeljk schappen,kleedingstukken,instrumenten enz.,
stuiptrekkend neêr.
die verontreinigd zjn dool.het bloed van

Hetplaatseli;k miltvuuropenbaartzichdes- aan miltvuur lpdende dieren,- ja, erzjn
geljks in vexschillende gedaanten.Daarbj gevallen bekend, waarin dat vergif door
ontstaan heete gezwellen aan een of ander
ligchaamsdeel, aan den hals,aan den romp?
aan de voortplantingswerktuigen, aan de
ledematen, aan de tong Ofin den endeldarm.

vliegen Op den menseh is overgebragt. Tusschen het oogenblik der aansteking en het
uitbarsten der ziekte verloopen meestal2 Of
3 dagen.Zelden eer
hter wordt de mensch door
Deze gezwellen vormen het eerste tjdperk miltvtlurkoorts aangetast, hoewel ook deze
der ziekte, vertoonen zieh tegeljk met de dopr het nuttigen van vleesch en melk van
algem eene ongesteldheid of kom en ook wel besmetvee,alsmede doorhetlangduriginadeeerst na deze laatste. Naar gelang van de men der uitwasepingen van zieke runderen

plaats, waar zj zich bevinden,roepen die weleens is veroorzaakt. Bj menschen vergezwellen bepaaldeversll
hjnselentevoorscbjp, toontzich hetmiltvuurdoorgaansplaatseljk,
nameljk de cl
.olp, wanneer die gezwellen nameljk in zweren.Deze bestaan gedeeltezieh bj dekeelogenbaren,- hetwegvloejen 1jk in uitgebreide Ontstokene plekken, gevan eenwankleung,kwaljkriekend sljm uit deelteljk inknobbelsen eenehieropvolgende
den mond,wanneer zj bj de tong zjn ge- vorming van blaren, die een blaauw ofzwart
plaatst,- hetlozen van ontbonden bloed uit voprkomen hebben en met een bloedig vocht

den anus,wanneerzj bj den endeldarm ge- gevuld zjn. Beide vormen kunnen terstond
zeteld zjn,- enverlamming,alszj delede- na de besmetting primair ontstaan,doch zie'h
maten aantasten. Die gezw ellen vertoonen 0ok alsdeplaatseljkeopenbaring eeneralgezieh in den beginne uitwendig klein, maar

meene aandoening eerst later vertoonen.Na

worden weldra veel grooter.Eerst zjn zj hetincubatietjdperk,hetwelk somttjdsslechts
doorgaans heet en pjnljktterwjlzj daarna 2 tlren duurt, gevoelt de ljder eene eigenkoud en onpilnljk worden,na verloop van 1 aardige Jeukte of eene stekende pi
ln.Op de
of 2 dagen doorbreken en eene bloedige en hierdoor aangewezen plaats ontwaaxt men
waterige vloeistofontlasten.Daarna verbetert doorgaans eene kleine, xpode vlek met een

doorgaans de algemeene onyesteldheid en de zwart stipje in het midden, en dit laatste
genezing volgt,doch veelallsdieverbatering ontwikkelt zich w eldra t0t eene blaas m et
slechts kort van duur, zoodat ztl door den een aanvankeljk lie.
ht-qele,daarna blaauw-dood vervangen w ordt.Een afdoend genees- achtige vloeistof.Dezelsdemiltvtlllrpok,bj
m iddel is t0t nu t0e n0g niet ontdekt.Men w ier verwoesting door krabben enz.de knûbmoet zich dus hoofdzakeljk tOt voorbehoe- bel zich naar alle kanten uitbreidt en onderdende maatregelen bepalen,nameljk t0t het scheidenenieuweblaaqjesvoortbrengt.Terwjl
verwjderen van alles,watdezeongesteldheid voorts aan de oppervlakte eene drooge roof
v
eroorzakenkan.Menwaketegenhetqebruik ontstaat,breiden hetverderf,deontstekingen
van weilanden of van drinkwater, d1e ver- Ontbinding zich uit in de diepte, waardoor
ontreinigd zouden kunnen wezen doûr het desgeljkseene ontsteking van watervatenen
m iltvuurvergif. Men zondere het zieke vee
aanstondB af van het gezonde en zorge voor
eene naauwkeurige reiniging der stallen.0ok
mogen de bewakers van vee, dat aan milt-

klieren kan ontstaan. Het zieke deel wordt
min of me6r ongevoelig en menontwaarteene

aandoening van koude en verstjving.Nadat
deze ongesteldheid 7- 9 dagen plaatseljk gevuur ljdt,niet in aanraking komen metge- bleven is,neemthettypheustjdperkeenaanzond vee,- althansniet zonderzieh te was- vang.De ljder gevoelt zich Onwel;er ontschen en van kleederen te verwisselen.Bloed, staat koorts met eene brandend heetehuid en

uitwerpselen en ljken van aan die ziekte eene drooge,beslarene tong.Daarop volgen
gestorvene dieren moeten scheikundig onscha- braking,beklemdheld en buiklgop.Deadem deltk gemaakt of op aanmerkeljke diepte haling wortlt snel, de pols klein en haastig.
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Erontstaatjlhoofdigheid,vaak vergezeldvan
vlagen van w oede,en w eldra volgt de dood.
Isergenezingmogeljk,dan neemtdezeeen
aanvang vösr hettypheusetjdperk.Deroof
wordt dan door eene gezonde ettering afkestooten van hetherstelde deel,en de wonde
gaatdigt.Ljken van aan miltvuurgestorven
personen gaan spoedig tot verrotting Over.
Hun bloed is dik en teerachtig, doch demilt

zelden gezWollen en weekjzooalsbj dedieren.De behandeling der miltvuurpokkenmoet

z00 spoedigmogeljk begonnen en metkracht
doorgezet worden. W aar de huid bezoedeld
ia met bloed en afscheidingen van miltzieke

milt en komtvoorbtjmalaria-kool
.tsen.Ilet
gewigt van demiltkan daarbj klimmen t0t
6 Ned.pond. Hetweefselvan de milt wordt
dan vaster,doch deljdersgevoelenzichdoorgaansvolkomen gezond.Somtjdsechterhebben zj eenedoodsbleekegelaatskleurenbleeke
sljmvliezen,terwjl zj gedurig uitden neus
bloeden en vaak ten slotte waterzllchtig w orden.Ook kan eene aanmerkeljkeuitzetting
der milteenepjnljke drukking in de linker
zjdeveroorzaken el1deademhaling bemoejeljken.Tegen deze ongesteldheid neemtmen
zjne toevlugt t0t eene verandering van verbljfplaats, en voorts t0t china-, jzer- en
iodium-praeparaten.
W jdersvermelden wjdespekmiltjbestaande

dieren,moetzj metchloorwatergewasschen
worden.Kan de smetstof metgewonde plekken in aanraking gekomen zjn,dan moet in eene omzetting der wanden van de bloedmen deze uitbjten metbjtendekali,helschen vaten en welligt00k der parenchymcellen in
steen ofzwavelzuur.18 ergens eene miltvuur- eenedoorschjnende!homogene,vastemassa,
p0k ontstaan,dan moet men haar tOtop het terwjl tevens deflne bloedvaten vernaauwd
gezondevleesch wegsnjdenen hetdaarin n0g worden.De oorzaken zjn doorgaansdezelfde
aanwezige ettergif wegschroejen.De hierop a1s die van de speklever. De spekmilt breidt
volgende ettering wordt m et com pressen '
m et zich w el eens uit t0t eene lengte van 40 en
afkooksel van kinabast, met azjn, rooden eene breedte van 18 Ned.duim.Zj ishard,
wjn enz.behandeld, terwjl men inwendig broos, bleek,grjsachtig rood en schaars van
dergeljkemiddelen aanwendtalsbjtypheuse bloed voorzien.De spekmiltgaatgepaard met
koortsen worden voorgeschreven.
bloedarmoede en wordtvoorongeneesljk geM iltziekten bj demenschenzjnzeldenvan houden.
primairen en plaatseljkenaard,maargewoon- Miltbloedinfen en méltontstekin.
g (splenitis)
ljk gevolgen van hart-en leverziekten.T0t komen dikwpls voor,- vermoedeljk ten gedeprimaireonyesteldheden dermiltbehooren, volge van geronnene stukjes in den bloedbehalve l-eem%a (zie aldaar),miltkankev en stroom,welkealdaarindefjnevertakkingen
blaanw-men (echinococci)in demilt.Dekan- dervaten bljven zitten enden 0ml00pstremkerin datingewandkomtzelden voor,tenzj men.Men heeft er vooral bj hartziekten,
secundair bj eene dergeljke ziekte van de ziekten der klapvliezen en bloedvergiftiging.
maag, de lever ofachter het buikvlies gele- Doorgaans worden zj nietopjemerkten gegene watervaten.Blaaswormen in de miltont- nezen vanzelven,waarbjeenlldteekenachtermoet men 00k niet dikwjls,behalve in het bljft.'
Xilt-abscessen daarentegen zjn meestal
geval,dat deechinococciook aanwezig zjn doodeljk.Bj de behandeling kan menweinig
in de lever. Voorts heeft m en tubeecltlose meer doen dan de pjn verzachten dporwarme
(knobbeltering)van demilt.Gewoonljk kan Omslagen, narcotica'en plaatseljke bloedontmen die ongesteldheden van de miltbj het lastinger.
M iltlades, een zoon van Cimon en een
leven van den ljder moejeljk onderkennen.
Van veelgrooter belang zjn de secundaire Atheensch veldheer,Fas eerst belast met de
m iltziekten. Daartoe behoort de acute opzwel- door zjn obm M iltI'
ades verworvene heer31.g van de vïlf (hyperaemie van de milt). schappjovel'deDoloncersopdenThracischen
Deze ontstaat dooreen vermeerderdentoevoer Chersonesus en nam in 513 vöör Chr. deel
van bloed naar of verminderden afvoer van aan den togt van koni
ng Darl'
us teyen de
dat ingewand,zonder datmen daarbj ontste- Scyten.Hierbewaakte hj metde lonlërsde
king of verhoogde afscheiding opmerkt.Zj brug over de Donau en deed het voorstel,
komtveelalvoorbjtyphus,bj tusschenpoo- om ze afte breken en alzoo den Koning en
zende koorts,bj roodvonk,bj pokken enz. zjn legerprjstegeven aan een wisverderf.
Eene gewone ophooping van bloed in de H istlaev.%echterverhinderde deuitvoeringvan
miltheeftmen steedsna elkenmaaltjd,doch ditplan.Bj hetberigt,datdePerzischevloot
eene buitengewone ontstaatdoorvernaauwing in aantogtwas(494), keerde hj teruy naar
of verstopping der poortader,het gevolg van Athene en werd wegenszjn willekeurlg beonderscheideneleverziekten.W anneer het0m - heer in den Chersonesl
ls aangeklaagd,maar
hulsel der milt zeer rekbaar is,kan datin- vrjgesproken.BjdenaderingvanhetPerzische
gewand eene 4-t0t 6-voudigegrootteerlangen. leger onder Datis en Artaphernes werd hj
Somtjds ontstaatdaardoorscheuring van dat m et 9 anderen t0t bevelhebber gekozen,beomkleedsel en alzoo eenc doodeljke Ontste- haalde den 12den September490bj Marathon
ene glansrtjke overwinning en verjdelde
kins van hetbuikvlies.Zulk eeneopzwelling e
isnletpjnljk,enverdwjntbjkoortsendoor daarop de poging der Perzen,om Athenemet
het gebruik van chinine.
hunne vloot te overrompelen. D aar hem in
Men heeft voorts hypertrophée ran de milt, 489 bti de expeditie naar de eilanden in de
nameljk een chronischeuitzetting vandemilt Aegésche Zee,diedezjdederPerzen gekozonder verandering in haar weefsel.Zj is zen hadden,debelegeringvanParosmislukte,
steedshet gevolg van acute opzwellingen der

werd hj door het Ondankbare volk t0t eene
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boete van 50talenten veroordeeld.Dewjlhj
dezenietbetalen k0n,werd hj in de gevangenis geworpen,alwaar hj kortdaarnaaan
eene op Paros ontvangene wonde overleed.
M ilton (J0hn),een dergrootsteEngelsche
dichters en tevens een man van een vasten
edel karakter, w erd geboren te Londen den
gden Decembex 1608 en was de telg van een
bemiddeld geslacht,gevestigd op hetlandgoed

Milton in Oxfordshire.Zjn vader echter was
wegens zjn overgang t0t de Protestantsche
Kerk door zjn grootvader onterfd en werkzaam als notaristeLonden.DeJeugdigeM ilton
ontving zjneopleiding in de regtzinnige0mgevingderouderljkewoning,daarnaindeSt.
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seholen.Inmiddels was Milton Op 3slarigen
leeftjd in hethuweljk getreden met Mary
Powel, de dochter van een landedelman in
oxfordshire.Zjne echtverbinteniswasechter

zeer Ongelukkig, daar de levenslustige, k0uingsgezinde vrouw reedsna verloop vaneene
maand haren puriteinschen echtgenootverliet.

Vruchteloos waren zjne pogingen om haar
totterugkeer tebewegen,en hj vervaardigde
toen4geschriftenoverdeechtscheiding,waarin

hj zjn gevoelen,nameljk dat hetgeweten
van den man daaroverbeslissen moet,tegen

de meening va.
n zjnetjdgenooten verdedigde.
ook schreefhj in diedagen een werk over

de Opvoeding.
Inmiddels hadden de Presbyterianen in het
CollègeteCambridge.Hierlegdeht
lzichmet rlange Parlement'' de Overhand verkregen;

Paul'sschoolenvervolgensophetChristchuroh

den meesten jver t0e op de Oude talen en
vervaardigde Engelscheen Latjnscheverzen.
Zjne makkersdreven veelalden spotmetden
meisjesachtigen jongeling. roen voorts zjn
vader hem voorsteldey om zich aan de godgeleerdheid tewjden,verklaardehj,dathtj
nimmer de geloofsartikelenderBissehoppeljke
Kerk z0u kunnen Onderteekenen. Nadat hj

doch zti waren evenzoo onverdraagzaam als
de Episcopalen en bepaalden in 1644, dat
voorhetdrukken van elk geschrifteene vergunning moest verleend worden.Toen rigtte

%ilton tot het Parlementzjne:rAreopagi-

a

t'ica'' eene bm.oemde redevoering ter verdedi-

gingvandevrjheidvandrukpers,hetschoonste
geschrift van zjne prozaïsche werken,waarin
in 1626 baccalaureus en in 1632 m eester in hj Onder anderen de gedachte uitspreekt,dat
de vrje kunsten geworden was) keerde hj het vernietigen van een boek geljkstaatmet
terug naarztjn vader, die toen te H orton in het vermoorden van de rede,daar hetzeer
Buckinghamshire woonde. Dââr wjdde hj welmogeljk is,dateenemetgeweld onderzich in landeljke eenzaamheid gedurende drukte waarheid nimm er terugkeert.Daarna
5 Jaren aan de studie en 1as de geschriften besteedde hj 4 Jaax aan eene:pGeschiedenis
van ShakspereenBenJonson.Hjvervaardigde van Engeland in hetAngelsaksisehetjdperk''.
aldaar hetzangspel:gcomus'' - voorts pAr- Toen voortsderepublikeinschepartj aan het

cadia''1- de elegie: rLycidas''1- benevens hoot
'
d der zaken kwam ,benoenlde derejéde gedichten: rlu'allegro''en rIlpenseroso''. rende Parlementscommissie hem t0t gehelmBeide laatstgenoemde gedichten behooren t0t schrjvervan den Staatsraad voorde uitvaar-

de fraaiste op hetgebied der beschrjvende
poëzj.Hj hadreeds eenen roemrjken naam
verworven, toen hj op 3ocjarigen leefttjdj
door den dood zjner saoedergeschokt,eene
reis ondernam naar het vasteland.Te Parjs
verkeerde hi
uyo de Grppf en verj m et H '
toefde voorts eenige jaren in Italië,alwaar
hj het voornemen Opvatte,om zjn beroemd

diging van Latjnsche bevelschrif
ten.In die
gewigtige betrekking zond hj in 1649:prhe

tenure ofkingsand magistrates''in hetlicht,
welke eene regtvaardiging bevatvan deteregtstelling van konillg Karel 1.lntusschen w as

het vonnis in strjd met het regtdes lands

gewezen: in den persoon des Koninrswerd
de veiligheid van elken burger bedrelgd,en

heldendieht te sehrjven. Htj stond op het deze omstandigheid lieten deCavaliersnietonpunt om zich naar Griekenland te begeven, gebruiktvoorbjgaan.De bisschop van Exeter

toen de tjding van het uitbarsten van den schreef in het rEilton basilike'' een boek,
burgeroorlog in Engeland hem derwaarts deed waarin de heilige mat
jesteit des Koningswerd
terugkeeren.In den beginne Onthield hj zich voorgesteld.Ditbûek,naamloosversgreid en
van allebemoejing metopenbareaangelegen- als een nagelaten werk van den Konlng zelheden,leefdeinàfzonderingteLonden,enhield

ven beschouw d,beleefde 47 uitgaven,en van

zich bezig met de opleiding vanJonge lieden. dien tjd afbeschouwde men den meineedigen
Zjne deelneming aan staatktlndige en kerke- kblnart a1s een edel en grootmoedig vorst.
ljke gebeurtenissen nam een aanvang met Terstond antwoordde M ilton metzjn rEikoeenige verhandelingen, waarin M ilton zich noklastes (Beeldstormerl'', waarin htjhetbeverzette tegen de noodlottige pogingen der drog ontslujerde en treffende taalverkondigde
Anglicaansche Kerk, om weder t0t hetK a- over de zw akheid,w aarmede men de grove
tholicismus te naderen. Het gesehenk van zonden van meineedige koningen verschoonde.
ConstantIjn,waarop de wereldljke magten Toen schreef de geleerde Ralmasius voor het
de rjkdom van het Pausdom rustten,noemde Judasloon van 100 Jakobsdaalderseene:rDehj met de woorden van Dante eene mD00s fensio regia'',door M ilton beantwoord metde
van Pandora''. In het algemeen beschouwde beroemde: rDefensio pr0 gûpulo Anglicano

Milton in zjne geschriften hetKatholicismus (1651)''
,waarin hj verkondlgde,datde vrjals eene staatkundige partj,die onder het heid een Onvervreemdbaar l'egtdervolkeren
m0m van godsdienstenkelpriesterdwingelandtj is?en dat deze laatsten de bevoegdheid hebbedoelde. Volgens hem k0n de Staat godloo- benOm verraderltikedwingelandenteoordeelen
chenaars dllden,maar geenszins dePapisten, en teregt te steller.Dit boek had een magdie zich achter den Pauseljken vrjbriet'ver. tigen invloed op de gesehiedenis derw ereld
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en werd in geheelEuropa gretig gelezen.Te

nPharsalia''vanLwcal
t'
us.Ongenietbaarnoemen

Parjg en te Toulouse werd hetdoorbeuls- voorts de meesten de dogmatiek in het:nverhanden verbrand,terwjlhetParlementaan lorenParadjs.''Stoutenverhevendaarentegen

is de voorstelling van Satan.Deze wordtgekweld door de dubbele gedachte aan deverloStaat in hetalgemeen eenegoddeljkeveror- renegelukzaligheid en aan deeeuwigeverdoedening is,maardat de keuze van den staats- menis,maarhjbezitn0gdenntoomloozenwil,
den yervaardigereene belooning toekendevan
10000 pond sterling.M ilton verklaartydatde

vorm overgelaten is aan de menschen.Hj dezuchtnaarwraak,den onsterfeljken haat
zegt:nErisveelmeergpddeljksineen volk, en den moed, die van geen breken ofbuid
ateen onregtvaardigen koninyvandentroon gen weet-''Aan de schitterenderedeneerkunde
berooft, dan in een koning,d1e een ûnschul- van zjnehelsche majesteitontleendedeJeugdig volk onderdrukt.''Bj zjne verdere be- dige Pitt zjn talent als redenaar. G0d de
wjsvoering echter beweegt Milton zich op Vader en G0d de Zo0n,geljk zj doorMilton
het gebied der Mozaïsche leer.D00r overma- Y:orden voorgesteld,hebben voor 0ns weinig
tige insyanning werd hj blind, en eenige aantrekkeljks, doch Adam en Era des te

vlugschnften (,Up0n the model of'a common- meer,en deoorzaken van beidervalzjn op
wealth''en pReady and easy way toestablish regtskundigo gronden met scherpzinnigheid

a free commonwealth'') besluiten de reeks ontwikkeld.lntusschen maken de wjspeerige
zjnerprozaïsche werken.De geschriften van redenen van Adam en van de verleldeljke
Milton dienden Om de politiek van Cromwell

Eradespotziekeverwonderinggaandeoverhet

te bevorderen en de magt dergezamenljke feit, dat zulke beschaafde lleden Ongekleed

Protestanten tegenoverdie van hetHuisHabs- rondwandelen. Niettemin bevat het gedicht

burg te ytellen.Onophoudeljk vermaandehj vele lyrische gedeelten van voortreFeljk ge-

den Grooten Keurvorstt0tvrede metZweden, halte. Stout is de beschrjving van dentogt
en de Lutherschen en de Calvinisten t0t ver- van Satan door den ontzettenden afgrond van
zoening,terwjl hj alle ProtestantscheV0r- den chaos, roerend de lofzang van den blinstèn opriep tot verdediging der W aldenzen. den dichteraanhetlicht,kunstig debeschrjNa den val der Republiek en f
le herstelling ving van het Paradjs,bekoorljk de liefde
der k
%twamts op den troon had M ilton van de van het eerste menschenpaar en indrukwek-

zjde der wraakgierige Koningsgezinden en kend de verschjning van Gods Zoon in de

Presbyterianen fellevervolgingen teverduren. slagordenen der hemelsche heirscharen.Voor

Den 16denJunj 1660 werd zjne:nDefensio'
openljk door den beul verbrand,en alleen
doordetusschenkomstvan invloedrjkevrienden ontkwam de reeds in den kerker geworpep dichteraaneensmadeljkvqnnis.Eenzaam
en verlaten keerde hj tothetambteloosleven
terug,doch 00k ditlaatste wasver van aangenaam.Zjne eerstevrouw wasin 1652 gestorven en had hem 3 doehtersachtergelaten.
Na verloop van eenigen tjd washj nogmaals
in hethuweljk getreden met Catharine Woodcock, met wie hj zeer gelukkig was;doch
zj overleed reeds na verloop van eenJaar.
Het derde huweljk,hetwelk de hulpbehoevende blinde op aandrang zjner vrienden
sl0ot,wag evenzoo ongelukkig a1s heteerste.
Daarenboven waszjnvermogenweggesmolten
en zjn huisbj den grooten brand teLonden
(1666) eene prooi der vlammen geworden.
Doch de krachtige geest van M ilton verhief
zich boven al die rampen. Hj vatte zjne
dichterljke werkzaamheid T7eder op,keerde
terug t0t hetplan zjnerJeugd en sehiep het
prachtige werk: r'
rhe paradise lost (1Q zangen in rjmloozeJamben,inhetNederlandsch
vertaal
d door ten #cf:)'',waarin hj den va1
van het eerste menschenpaar beschrjft en
dien voorstelt a1s het gevolg van een tragisèhen strjd tusschen G0d en Satan.Hetstuk
herinnert 0ns aan de:oDivina commedia''van
Dante.Daarin is M ilton echterde apostelder

hetwerk,in 1665 voltooid,k0n hj in den

beginne niet eens een uitgever vinden,zoodat het eerst in 1667 gedrukt werd en den

dichter een honorarium opbragt van 5 pond
sterling.De 2deuitgave verscheen in 1674,en

de 3de na u
Yilton's dood (1678). In 1680
kocht een zekere k%amuël sïipz-pw: van de

weduwe het copjregtV00r 8 pond sterling.
Men gevoelde de waarde van dit gedicht eerst
in de 18de eeuw , inzonderheid door de be-

moejingen van Addinon. Het gaf later in

Duitschland aanleiding t0t het ontstaan van
den: pM essias''van K lopstoek.Na het rparadise lost'' heeft Milton een:rparadise regained'' gedicht, hetwelk de verzoeking van

Christns in de woestjn t0t onderwerp heeft,
maar geen bjval vond.Zjn laatste werk is
het in Griekschen vorm geschreven treurspel:
rSamson Agonistes'',hetwelk uit een aesthetisch oogpunt grooten 10f verdient. M ilton
overleed den 8sten November 1674 te Bunhill

bj Londen,en in 1737verreesin deW estminster-abdj een gedenkteekenter zt
jnereer.
Zjne: rpoetical works'' zjn onder anderen
uitgegeven doorM itford(1873,2dln)endoor
Afasson (1874, 3 dln), zjne: nprosaic
W 0rks'' door I'letoher (1833), - en zjne:
nCompleteworks''doorlaatstgenoemde(1835183
M8t6jln).
llutlnowitsj (Simeon),een qitstekend
Serbisch dichterenschrjver,geborenteSeraweloin Bosnië den 144enOctober1791,werd
secretaris dervorsteljke kanselarjteBelgrado

vrjheid, de dichter van de Protestantsche
vrjheid des geloofs. Intusschen behoort dat
gedicht niet genoeg tot onzen tjd, om het en hoogleeraar aldaar en nam deelaan den
metingenomenheid telezen.Degezwollenheid opstand van 1815. W egens miskenning verdoet ons hier en daar denken aan sommige trok hj in 1820naarRusland,ontving ereen
Latjnsche gedichten, inzonderheid aan de: JaargeldvandenKeizer,begafzichin1825naar
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Leipzig, waar hj voorlezingen hieldyen in
1821naarMontenegro,waarhjvolksllederen
verzamelde,en keerde in 1840 naar Belgrado
terug,waarbj wegensstaatkundigebemoeiJingen vervolgd en bj verstek terdoodverOordeeld werd.Na de vlugtvan vorstM icltaè'l
(1842) verkreeg hj eeneaanzienljkebetrekking bj het ministérievan Ondexwjs,maar
berokkende zich doorzjndrama:plfarageorgiewics''zoovele vjanden,dathj den llden
Januarj 1848 in bittere axmoede Overleed.
Hj schreef: rserbianka (1826, 4 dln)'',en
andere dichtbqndels, 4af volksliederen der
Montenegrjnen in hetllcht,en leverdein de
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ters der Romeinen waren Deolmns Zcùerild
ubli'
au dr ld.
en zjn tjdgenootP'
M et de m imen staatde mimiek in verban;,

nameljk de kunst ol
u doorteekenen en gebaren gewaarwordingen en denkbeelden te

kennen te geven.Leytmen heterop t0eom

daardoorhet uitwendlg voorkom en van anderen na te bootsen, dan heeftm en eene porJreïd/r:zltfe mimiek. Heeft hetgebarenspelbetrekking op bepaaldegem oedstoestanden,z0o
geef'
t men daaraan den naam van soheppende
Ofidealislrende'
zzèieliek.DezeishetvoûrnaamBte
hulpmiddelderdramatische kunsten kan z00wel comisc'
h als tragisch wezen.In verband

Serbische taal eene rGeschiedenis van Al0n- metdewelsgrekendhei
d heeftmen eenetheateneqro (1835)'' - eene pGeschiedenis van trale(dramatlsche)en eeneoratorisehemimiek.

Serblë in 1813- 1815 (1837)''
) en eenige O0k kan zj in verbandmetdemuziek eene
drama's.

orel
testrisel
tewezen-Demimiek vereischt,be-

M ilw aukee,de grootsteen belangrjkste halve andere hulpmiddelen,een nattlurljken
stad van den Noord-Amerikaanschen Staat aanleg en een welgebouwd ligchaam ;za1zj
W isconsin,ligtaan het Michiganmeeren aan voldoen,danmoetzjzichonderseheidendoor
de M'ilwaukee-rivier,welkeeeneuitmuntende dtlideljkheid,natuuxljkheid,bevalligheid,verhaven vormt.en heeftzich in korten tjdt0t scheidenheid en eenheid.Allegebaren m oeten
eene bloejende koop-en fabriekstad ûntwik- m et den aard der voorstelling ofmetde mukeld.Zj heeft een goed voorkomen en hare ziek in overeenstemming wezen. Vooral de
huizenzjngxootendeelsopgetrokkenvanioom- Romeinen hadden tûoneelktm stenaars,die uitkleurige gebakken steenen,zoodat men haar
0ok wel de: rcreamcoloured dty'' noemt.
Men heeft er 60 kerken,een gebouw v001*de
belastingen) een schouwburg,een R.Katholiek seminarium , benevens vele inrigtingen

van onderwjsen van weldadighetd.Hetaanta1 inwoners is 71400 (in 1870),waaronder
zich 22000 Duitschers bevinden. Voorts tMlt
men er25 bierbrouwerjen,4 stoompottebakkerjen,eenige korenmolens,eenige varkensl>gtert
l
'en,benevens een aantalbrandewjnstokerjen en groote korenmagazjnen.Een
kanaalverbindt de stad metdeMississippi,en
uitdestadloopensyoorwegennaaralledeelen
des lands. W aar zlch thans Milwaukee verheft,stond in 1835 in eene wildernis de hut
van een pelshandelaar, en in 1840 had er
zich een dorp ontwikkeld met1700 inw oners,

mt
lntten door de mimiek,zûoals RoseL'
us,en
ook thans n0g hebben vooral de Italianen
e0nM b
im
jziornderen aanleg voor hetgebarenspel.
(Herinnering) is in de Noordsche

fabelleereen blanke Jote (reus),aan wien de

Mimirsbron, de in t
iotunheim ontspringende
bron der wjsheid,toebehoort, waarmt hj
elken morgen drinkt,zoodathj daardoorin

het bezit komt van uitgebreide kennis.O0k
Odin verlangde eens uit die bron te drinken,
doch Mimir stond hetsleehts toe onder.voor-

waarde, dat hj een der Oogen van den g0d
t0tpandzou ontvangen.Na dien tjd schepte
M imir met dat 00g,hetwelk degedaantehad

van een ho:xn,den drank derwjsheid.Het

eene 00g van Odin is de z0n,maar het andere de m aan,wier spiegelbeeld!als eensik-

kelvqrmigehûorn zich in hetwatervertoonç
M lm nerm us,een beroemdGriekschdichdatip 1846 als stad werd erkend.
M lm en noemt men volkskluchten, 0m- ter, geboortig uit Colophon en gevestigd te
streek: het Jaar 4Q0 vôör Chr.door Sophron Smyrna,leefde omstreeks hetjaar600 vôôr
van Syracuse en ztjn zoon Xenarawsuitge- Chr. en WaS de vader der erotische elegie.
vonden en in gesprekken voorstellingen uit Van zjne gedichten vindtmen eene verzamehet Siciliaansche volksleven bevattend. Zj ling verm eld,welke den naam van pNanno''
waren opgesteld in kernaehtige,metspreek- droeg. Het onderwerp van een ander zjner
w oorden verm engde dichttaal,en nietzoozeer gedichten was de strjd der inwoners van
bestemd voorhettooneelalsom btifeesteljke Smyrnametkoning h yes.Den0gaanwezige
geleqenheden te worden voorgelezen.Eigen- fragmenten zjn 0.a.doorkbkhneidewlninzjn:
aardlg w as de krachtige teekening der ver- )Delectt
lspoesisGraecorum elegiacae(1838)''
schillende karakters.P lato bragt de mimen verzam eld.
over naar Athene en gebruikte ze om kleur
M im osa Adans.ofStui
pboomen isdenaam
te geven aan zjne zamenspraken,en zelfs vaneenplantengeslachtuitdefamiliederAfimoThe'ncrïfl: maakte ergebruik van tenbehoeve seën.Het om vattropischeboom en en heesters

zjner idyllen.Geljk deze Grieksehemimen
in Sicilië alshetwareuithetvolksleven 0yrezen, zoo ontstond in Beneden-ltalië de m1mus bj deRomeinen,diealseene kluchtige
voorstelling van personen en zaken te Rome
ten tooneele werd gebragt. Later gebruikte

mçn den mimus a1snastuk.In den tjdvan

C'
geero verkregen de mimen ook hare plaats
in de letterkunde.Devermaardstemimendich-

metz-rjiqe,gevingerdeofdubbelgevindebladeren,wltte ofxoode,in bolvormlgehoofdjes
geplaatstebloemen,lange,haarfjnemeeldraden
en zaâmgedrukte peulen.Bj demeestes00rten Ontwaartmen heteigenaardig verschjnsel,dat zj bj eene geringeaanraking hare
vinblaadjes naar de bovenzjde op elkander
leggen,terwjl bj eene sterkereaanraking,
allengsmeerblaadjesen geheelebladeren t0t
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den bladsteel en den stengel naderen. Na

eenigen tjd van rustrigten debladeren zich
weêrop en breiden deblaadleszich uit.W j
nemen dat verschjnselvooxalwaar bj het
bekende lcrnLdje-roer-ml
j-niet (M.pudica L.
),
een halfheester uit Brazilië en W est-lndië,
doch thansqok in Europa zeerverspreid.

van 100 drachmen woog 324Ned.wigtlesjde groote Attische 450 Ned.wigtjes,en de
Aeginetischezelfs 750 Ned.wigtjes.A1smunt
wasde zilveren minaten tjde van Solongeljk aan 33 Ned.gulden,en de waarde van

den gouden mina was lo-maal z0o groot.De mina van Nieuw-Griekenland komt als
M im oseen is de naam eener tweezaad- gewirtovereen met 1,5 Ned.pond.
lobbige plantenfamilie uitde orde LeguminoM lna. Onder dezen naam vermelden wj:
sae (Peuldmgers).Zjomvatmeerendeelsb00- Don Frcscidco Espozy M ina,een Spaansch
men en heestersmetafwisselende,dubbel-Of guérillahoofdman, geboren in Navarra den
drievoudig-gevinde,'somtjds wegens htlnne l7den Junj 1786.Naden invalvan NapoleonI

prikkelbaarheid zeerbewegeljkebladeren,Of in Spanjewerd hjgemeen soldaatbj degué-

00k wel met bladvormig verbreede bladstelen ril
labende van zjn neet'(zie onder)en v0len doornachtige steunbladen.Deregelmatige, voerde, na de gevangennem ing van laatstgevolkomene bloemen zjn meestal vereenigd noemde, aan het hoofd van 400 man eene
t0tbolvormigehoofdjesofdigteareù.Del
telkis reeks van stoutm oedige ondernemingen,z00-

4-ofs-spletig,endebloembladenzjndesgeljks dat hj in 1811 doo1.de Centrale Junta te

4 of5 in aantal.D emeeldraden,indubbelenof Cadix t0tkolonelen in 1812 door hetregentmeervoudigen getale aanwezig,hebben vrjeof schap t0t brigadegeneraal benoemd werd.In
t0teenebuisvereenigdehelmdraden en 2-h0k- 1813 stond hj alsmariscaldecampoaanhet
kige,overlangs openspringende helmknoppen. hoot'd van 11000 man infanterie en 2500 ruiH et zittend ofgesteeld,bovenstandig vrllcht- ters en wasbelastmet hetopperbevelin Nabeginseliséénbladig en éénhokkig,bevat0n- varra? Opper-Aragon en de Baskische Pr0derscheidene zaadknoppen en eindigt in een vincièn.Toen in 1814 Well'
inv
qtoninFrankrjk

draadvormigen stamyermeteenenkelvoudigen doordrong, vormde Mina met zjne troepen
stempel.De vrucht ls meestaleene tweeklep- de 4de afdeeling van het leger, veroverde
pije,één- ofmeerhokkige peul,en 00k wel Jacas,rukte voorwaartsnaar 0lér0n ensloeg
eene dopvrucht.Deze familie,vermaagschapt het beleg voor St. Pied de Port,'toen de
met die der Vlinderbloemigen, telt in 0n1- vrede gesloten werd.Met zjn neefdeed hj
streeks 20 geslachten nagenoeg 600 soorten,
die meerendeelsin dekeerkringslanden,vooral
in Nieuw-Holland,te huis behooren,maarin
Europa ontbreken. De merkwaardigste ge-

in Septembpr van datJaareenepoging,om

de constitutie van 1812 te herstellen,maar

hj zag zich genoodzaakt,om dewjk tenemen op Fransch grondgebied.Hj vertoefde
slachten zjn M Lmo.
naAdans.en AcaeiaNeek. daarna eenige Jaren teParjs,maartoen in
In de tertiaire lagen vindt men fossieleover- 1820 het Spaansche leger te Cadix de vaan
bljfselenvan bladeren en 'vruchten van laatst- van den opstand verhief,begafhjzichweder
genoemdgeslacht,alsmedevanM imosites.P0*. naar Spanje, verzamelde ln Navarra zjne
De planten dezer fàmilie bevatten zamcntrek- guérilla'
s en trok naar Pampelona,waar inkende bestanddeelen, zoodat sommige in de mi
ddelsdeconstitutieaanqenomenwas.Daarop

geneeskunde gebruikt worden.Andere ztjn
belangrjk wegens de afscheiding van gom.
De zoete, vleezige vruchten van onderscheidene soorten zjn eetbaar, en van sommige
verwrkken de zaden braking en buikloop.

werd hj in 1821 kapiteln-generaalvan Navarra,korthierna van Galiciëen in Juljvan
het volgendejaar generalissimus,belastmet
hetbestrjden van de armeederClericalen in

Catalonië.Het geluktehem deze laatstenover
M lm ulus L.is de naam van eenplanten- de Pyreneeën terug te werpen en hun het
geslachtuitde fam iliederScroplularineën.H et laatste bolwerk, Se0 d'Urgel, te ontnemen.
omvat planten, die grootendeels in Amerika Daarop benoem d tot luitenant-generaal,orga-

groejen,hoofdzakeljkkruidachtigegewassen niseerde htj tegen den invalvan hetFransche

m et tegenoverstaande of afwisselende blade- leger in 1823 een algem eenen volksopstand,
ren, alleenstaande of in trossen geplaatste maar moest voor de overmagt dervjanden
bloem en en eene tw eekleppige zaaddoos Van weldra naarBarcelona terugtrekken.00k deze
desoorten noemen wj:.
M cardinalis.
r1#f., stad vieldoor capitulatie in handen van den
eeneéénlarigeplantin Californië,metroode, maarschalk M oncey,en M ina vertroknaarEn-

in de keelgele of oranjekleurige,donkerrood geland. Hier gaf hj eenebeschrtjving zjner
gevlekte ot'gestreepte, op de onderlip geel l
otgevallen in hetlicht,en na de Julj-revogebaarde bloemen, M .Ilfel.
s L.,in Peru lutle(1830)deed hj met Valdeseen invalin
en Chilivoorkomend met gele ofrood-gestippelde bloem en, - M . votscFlcfv,
s D6%.ql.uit
Columbia,metgele,bruin.gestippeldebloemen
en naar muskusriekend,- enaV.rose'
usZ.zJ1#1.

Navarra,maar werd teruggeslagen en vlugtte

overdegrenzen vanFrankrjlt,waarhj ont-

wapend en naar hetbinnenlandvervoerdwerd.

Na 1831 woondehj wederte Londen,doch
uit Californië, eene overbljvende plantmet werd na hetuitbarsten van den burgeroorlog
in de Baskische provinciën door koningin
rozeqroodebloemen.
M lna, eigenljk Mvâ, was bj de oude Oltristina den z3sten septem ber1834totopper-

Grieken een gewigt en tevens eene munt, bevelhebber van het Spaansche noorderleger
nameljk l/6aste van een talent en, evenals en t0t kapitein-generaal van Navarra verhe-

ditlaat8te,op verschillende ttjdenverschillend ven.W egens ongesteldheid was hj nietvoorvan wurde. De eigenljke Grieksche mina spoedig, zoodat hj den 8st.n April 1835 het

MINA- MINCIO.

589

opperbevel nederlegde. Tn October daaraan- is.Debelangrjksteplaatsen in deMinahassa
volgende benoem de M endizabalhem t0t kapi- zjn: Manado, de hoofdplaats der residentiey
tein-generaalvanCatalonië,dochhj overleed met 2500 zielen, Tanawangko, Amoerang,
te Bareelona den 26sten December 1836.
Likoepang,Kema,Belang,Atap en Tondâno.

Don w
'
.
t-crier M ina, desgeljks een guêrilla- Zj zjndoorgoedewegenonderlingverbonden
hoofdman, zoowel in Spanje als in Mexico. en de voornaamste kustplaatsen van geschut
Hj waseen neefvan den voorgaande,werd voorzien.Langs de kusten derMinahassaheeft
geboren te Idozin in 1789, aanvaardde in menonderseheidenekleineeilandjes,dieslechts
1808 bj het uitbarsten van den strjdtegen tjdeljk bewoondzjnennu endan t0tschuilFrankrjk aan hethoofd van eenebenle ge- plaats dienen voor zeeroovers.
M inaret, eigenljk minarek (lichttoren)is
ljkgezinden den kleinen oorlog enbragtden
vjand grooteschadetoe.DeFranschennamen de naam van de slanke torens der m oskeeën,
hem in 1810 gevangen en htj bleefop last vanwaar de geloûvigen (Aiuzelmannen)tûthet
van Nayoleon I te Vincennes in hechtenis, gebed worden opgeroepen.In den regelheeft

waar hj in den omrang metFranscheof'
li- elke luoskee slechts ée'n minaret,- de groo-

derenzjnekrjgskundlgekennisaanmerkeljk
uitbreidde.Nadathj in 1814 naarSpanjewas
tsruggekeerd,nam hj deelaandenoodlottige
onderneming van zjn oom tegenPampelona
en vlugtte naar Engeland,vanwaar hj zich

tere hebben er 2 en enltele hoofdgebouwen,
zooals die te Constantinopel en te Mekka,

opstandelingen tegep Sganje bj testaan.Nadat hj in Noord-Amerlka eettemenigtevrjwilligers geworven had, landde l1j ln April
1817 niet ver van Tampico bj Matagorda,
plaatste zich bj Sotto la Marina aan hethoot'
d
dervrjheidsmannen,versloeg deSpanjaarden
bj Peotilos en San Felipe)nesteldezich in
de vesting Sombuéro oz Conanja,waarhj
t0t in Atlgustusheerschappj voerde,entrok
toen op nieuw tevelde,totdatllj den 27sten
october,vermoedeljk door verraad,in han-

Fernam btlc en Bahia,iu hetoosten aan Bahia
en Espirito Santn,in het zaiden aan Ri0 de
Janeiro en Sa0 Paulo en in het westen aan

M inahassa (De) ofhet Bondgenootschap
van Manâdoop Celebes,ophetnoordoosteljk
punt van de noordeljke landtong van dat
eilandgelegen,grenstinhetzuiden aanhetrjk
Bûlang Mogondo,waarvan zj gescheiden is
doorderiviert
jes Poigaren Boejat,inhetwes-

het noorden.In hetzuideljltgedeelte strogmt
de Paranàwestwaarts,en in hetoosteljkge-

bezitten er4.Oednrendeden Ramadan (Vas-

ten) worden de minarets des nachtsverlicht.
M inas-Geraës, eene provincie in het
in 1816 inscheepte naar M exico,ten eindede keizerrjk Brazilië,grenstinhetnoorden aan

den der Koningsgezinden viel, die hem den
13den November 1817 fusilleerden. '

Goyaz en heeft eene ogpervlakte van 10440

En geogr. mjl. De provlncie ligt in het binnenland en bestaat hoofdzakeljk uitcampos

o
f met qras en straiken begroeide steppen,
waarop zlch heuvelsen bergketens verheffen.
Vool*al in het zuidoosten heet'tmen er eene

afzonderljkebergstreekmettoppenterhoogte

van 1800 Ned.Q1.Ditgewestisgoedbesproeid.
D e rivierSa0 Frandsco kronkelt er doorheen
over de geheele lengte?van hetzuiden naar
deelte ontspringen groote rivieren, die zich
naar den Atlantischen Oceaan begeven.Het
klimaat is er matig warm en gezond,en de
bodem vruchtbaar, zoodat er velerleigewas-

ten aandeZeevanCelébe:,inbetnoordenaan sen groejen.T0t de delfstoflbn behooren er
Straat Banka en in hetoosten aan de Straat got
ld,jzeren diamanten.De bevolking telde
heeft eene uitgebreidheid

der Molukken.Zj
ln 1872 ruim 2 millioen zielenqzj bestaat
van 88,4 L geogr. mi
jl en telt om streeks voornameljk uitIndianenenNegers,- voorts

106000 zielen, onder w elke zich n0g geen uit Kleurlingen enz.De inwoners houden er
600 Europeanen enK leurlingenbevinden.Haar zich vooral bezig metlandbouw en veeteelt,
bodem is eene vulcanische bergstreek,en sol- alsmede metmjnontginning,en 00k de hanfatara's, sljkvulcanen en warme bronnen ge- de1iser van belang.In hetalgemeenisM inasven er getuigenis van voortdurende onder- Geraës doûr de njverheid der ingezetenen de
aardsche werkzaamheid.De kuststrekèn zjn m eestontw ikkelde provincie vanBrazilië.M en
ter vele scholen van lageren middelbaar
er,uitgezonderd in hetnoordoosten,grooten- heet'
deels vlak en van talrjke riviertjesen beken onderwjs.De hoofdstad is Otlropreto.Van de
doorsneden, die inzonderheid VO0r de be- overigeplaatsen vermelden wj nog:Marianna,
sproejing groote waarde hebben. D8 grond Parahybuna,Caldas en Diamantina.

is er zeer vruchtbaar, daar hj rjst,kofïi
j,

M incio (De),eelle rivierin Opper-ltalië,

cacao,muskaatnotenttabaken onderscheidene ontspringtop den berg Piscana in Zuid-Tyrol
Boorten van palm boomen voortbrengt.In het Onder den naam van Sarca en stroomt als
zuideljk gedeelte heeftmeù ergoudgronden, zoodanig in het Meer van Garda,doch vert ditlaatste als eene bevaarbare rivier 0nwelke verder over de noordeljke landtong laa'
zich uitstrekken.De Minahassa is in 5 afdee- der den naam van Mincio. Ztj vloeit van
lingen gesplitst,welkewederom uitdistricten Peschiera tût Goitû door een fraai, heuvelbestaan,en aan hethoûfd van elke afdeeling achtig landschap, vult de waterplassen van

bevindtzich een Europeesch ambtenaar(c0n- Mantua en stortbj Governolo zich uitin de

troleur), ondergeschikt aan den resident te Po.Zj heeftvan hetGardameert0taanharen
Manâdo,en elk districtheefttweeinlandsche mond eene lengte van 150 Ned.mj1(ki10hoofden, die als onderscheidingsteeken een meter) en van hare bron t0t aan de P0 eene
rotting met zilveren ofgotlden knop dragen, lengte van 280 Ned.mjl.Zj isvoorts door
waarop het Nederlandsch wapen gegraveerd onderscheidene kanalen in verband gebragt
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met de Etsch en deP0.Tevensiszj merk- van het districtsbestuur, van een kantongew aardig door den slag van 25 en 26 Decem- regt enz.Er is een gymnasium ,eene hoogere
ber 1800 tusschen de Franschen onder Brune burgerschool voor meisles, een ziekenhuis,
en de oostenrjkersonderBellegarde,alwaar twee hospitalen en een militair lazareth.O0k

lutstjenoemden de nederlaag leden en meer
dan 40000 gevangenen verloren,- alsmede
door den slag van 24 Junj 1859 tusschen de
Franscheù en Sardiniërs onder Napoleon III
en deOostenrjkersonderkeizorI'
ransJO:dZA,
00k de slag bj Solferino renaamd,waarbj
eerstqenoemden deoverwinnlng behaalden.
M lndanao ofM agindanao,hetzuideljkst
en na Luzon tAfanila) hetgrootstederPhi-

heeft men er eene rivierhaven,en zj telde

in 1875 met hetgarnizoen ruim 17000 inwoners.Men heefterfabrieken t0tvervaardiging
van leder!lampen,cichorei,chocolade,hoef-

jzers, sulker, zeep,tabak en sigaren, voortslinnen-enkatoenweverjen,bleekerjen,
verwerëen,brandewjnstokerjenenstoomzaagmolens.- Minden,in oudeoirkoudenM indun
en M indo geheeten, was reeds in de dagen

lippjnsche Eilanden,ligttusschen 5030'en van Karel de Groote eeneaanzienljkestad,
10O N. B. en tusschen 1220 en 1260 0. L. waar onderscheidene Duitsche Keizers hun

van Greenwichenbestaateigenljkuit2deelenj verbljfhielden.W egenshettoetreden t0tde
die door eene soort van landengte,tusschen Hervorming in 1529 werd zj in 1538 in den
de groote baajenvan Illano en Pangilgele- ban gedaan en in 1547 door de troepen van
gen, verbonden zjn.Beidedeelen zjn berg- keizer Karel V belegerd en ingenomen.Zj
achtig, en vooral draagt het oosteljke en verzoende zich echter metden Keizer en begrootste gedeelte hooge bergen, waaronder taalde hem 6000thaler.In den Derti:arigen
zich werkzame vulcanen bevinden,bjv.de 00rl0g werd de stad in 1626 door Tilly bezet.

Da
vao (7600 Ned.elh004).Gemelde land- Nietvele jaren daarna (1634) werd zj verengte is vlak. Het eiland ls mild besproeid; Overd door Georg rJ4 Dîneburg en daarna
de grond is or zeervruchtbaar en levertde door de Zweden,die haar t0t 1650 in bezit
verschillende voortbrengselen der overige Phi- hielden en zeerversterkten.In 1757 wqrdzj
lippjnsche eilanden en der Molukken. Het door de Franschen bezet, in 1758 door de
klimaat is er, althans aan de kusten)onge- Hannoveranen ingenomen,m aar in 1759 door
zond.Hetbinnenland van Mindanao isweinig den maarschalk de ./rooçlïe herw onnen.Kort
bekend. Ook'een grootgedeelte der oostkust daarna had hier de veldslag plaats tusschen
is met digte oorspronkeljke wouden bedekt de Franschep onder maarschalk Contades en

en scbjntschaars bevolkttewezen.S3echts de vereenigde Engelschen en Brunswjkers
een klein kustgebied van het eiland bevindt onder Ferdinand '
pJl lrnnswl
jk, waarin de
zich onder de heerschaypj derSpanjaarden; Franschènzulk eenegeduchtened6rlaagleden,
hetbestaatuit3 provinclen,onderwelkezich dat zj alde landen der Verbondene Vorsten
Zamboanga bevindt 1eteene versterkte stad moesten ontruimen.Na den Zeveajarigen O0rvan denzelfden naam.Aan de zuidzjdevan l0g deed koning I'rederik 11 devestingw erken
het eiland ligt hetgebied van den Sultan van slechten.In dedagen van NapoleonJbehoorde
Mindanao met de evenzoo genoemde hoofd- Minden tot het koningrjk W estfalen, doch
stad? welke eene fraaje haven bezit. Meer zj verviel in 1814 weder aan Pruissen,dat
w estwaarts heeft men eene confederatie van harevestingwerl
ten in 1816aanmerkeljk veronderscheidene, door Alfoeren en Malejers beterde, doch ze in 1870 deed sloopen. Het
di
s
t
r
ot
Mi
nde
n, in 10 arrondissementen
bewoonde vorstendommen, waar zeerooverj
op groote schaalw ordtgepleegd.Hier behoo- verdeeld,teldein 1875 op 95,4 1 geogr.mjl
ren de inwoners t0t de M ohamm edanen,en bjna 481000inwoners.
in drSpaanscheprovinciënt0tdeChristenen. M énden is tevens de naam van een voorM lnden of Prl
tissisch A ïoztfezz,de hoofd- maligDuitsch vorstendom (tevensbisdom)in

stad van een evenzoo genoemd regéringsdis- de Pruissische provincie W estfalen, en wé1
trict in de Pruissische provincie W estfalen tusschen het graafschap Schaumburg en het
en t0tvöör korten tjd eene vesting van den bisdom Osnabriick,en telde pp 20 D geogr.
tweeden rang, ligt in een bevallig oord aan mj170000 inwoners.Hethad methetgraafde sveser,waarove: in 1871- 1874 eene brug schap Ravensberg hetzelfde bestuur en was
isgelegd,enaandenspoorwegKeulen-Minden, in5ambtenverdeeld.Hetbisdom,waarschjnwelke zich hier met de Hanngversche spoor- ljk tusschen 794 en 803 door Karelde Groote
wegen vereenigt.Men heettersterk gebouwde, gesticht,werd bjdeùVredevanMiinster0pm aarplom pe en ouderwetsche huizen,naauw e geheven en aan het keurvorstendom Brandenen onregelmatige straten, doch er ontstaan burg toegekend,in 1807 btjhet koningrjk
thans op de plaats dergesloopte vestingwer- W estfalen gevoegd, en in 1814 weder door
ken nieuwe wjken metmoderne gebouwen. Pruissen in bezit genomen.

M ind6ro9 een der grootste eilanden van
boomen beplant.Van de 5kerken onderschei- den Philippjnschen archipel,ten zuiden van
den zich de R. Katholieke domkerk, een de zuidwestkaap van het eiland Luzon en
meesterstukvanspitsboogstjluitdelldeeeuw , gelegen tusschen 12012/en 13031' N.B.,en
en deEvangelische M artinikerk.Anderemerk- 120012' en 121029' 0*L.van Greenw ich,is

Het domhof is ereen aanzienljk plein,met

waardige gebouwen zjn: het stadhtlis met ruim 285(E)geogr.mjlgrootenheefteenhoogeehgevelinspitsboogstjl,hetregéringsgebouw, gelegen,bergachtigen bodem ,dieindebehoorhetmagazjn,het postkantoor,dekazernen 1jkbesproeidestrekenmeteen weligenplantenen het stationsgebouw. De stad is de zetel groeiisbedekt.Menheefterechterten behoevq
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van den landbouw n0g weinig gebruik van

eene reeks van scheikundiqewerkingen.Re-

gemaakt; alleen de kusten schjnen bewoond genwater, dat in een w ellg begroeiden,hute wezen,en hetbinnenland isn0gonbekend. musrjken bodem afdaalt, neemteenegroote

Aan de noordkust ligt de haven Galera,en hoeveelheid koolzuux op en gaatdan overt0t
aan de zuidkust heet
'
t men slechts ééne be- het oplossen van koolzuur calcium , om die
hoorljke ankerplaats bj Sablayan. In het in dubbel koolzuur calcium te herscheppen,
noorden scheidt een veilig kanaal dit eiland van koolzuurmagnesium tvan koolzuurjzer
van Luzon,doch de Straatvan Mindpro tus- en van mangaanoxydule. Komt zulk water

schen Mindöro en Calamianesiswerenshare weder uitden bodem te voorschjn,dan verondiepten zeergevaarljk.Hetaantallnwoners liest het in de lucht zeer spoedig veel van
van Mindöro met die van hetkleinere eiland zjn koolzuur, en de Onoplosbare koolzure
Marinduque bedraagt omstreeks 71000. De

zotlten scheiden zich af,slib Ofomkorstingen

meesten zjn landbouwers,Onderworpen aan vormend.Koolzuurjzeroxydulewordtgeheel
het bewind van een Spaanschen alcalde.De ontleed? en er ontstaat een bezinksel van
hoofdplaats is Calapan aan de noordkust,met geelbruln jzerhydroxyde. Het water,in den

grond doordringend,ontleedt ook silicaten en
bjna 3000 inwoners.
M inellius (Johannes),een verdiensteljk ontleent daaraan magnesia,jzeroxyduleenz.

Nederlandsch letterkundige, geboren te R0t- alsbicarbonaat.De m inerale wateren!waarin
terdam in 1625, bezocht de Exasm iaansche koolzuur natrium de overhand heett, vindt
school aldaar en zag zich vervolgens a1s rec- men in denabjheid van vt
zlcanischegesteent0r aan die inrigtinr geplaatst.Hj heefteen ten, vooral van basalt en klinksteen,doch

groot aantal geschrlften van classiekeschrj- zj ontspringen 0ok weluitgneis,leisteen en

versmet uitvoerige aanteekeningerlen ophel- graniet. De sulphaathoudende wateren ont-

deringen voorzien,zoodatzjaanvankeljk op staan gewoonljk dool* de verweering van
zwavelkies, waarbj het alsdan ontstaande

vel
er
su
c:
ho
ee
nzel
gebr
kt,
uaar later a1spontes
aBino
al(
sbruui
gg
en)rgewee
rd werden.Tot
de door hem bezoxgde uitgaven behooren die
van k%all'œstLgts, Valeriws A t=ïzzzfz.y, Luci'as
2..Jel.
:Florus,Terentius,Fïr-/Rv.
s,Horatius,
OtLdiu.
g en Cieeronis Epistolarum libri. On-

zwavelzuur op silicaten werkten hetzwavel-

zuur jzeroxydule in aanraking komt met

koolzuur calcium.Om dieredenontsprinpen

de gipshoudende wateren uitgraniet,syenlet,

dioriet,leisteen en gipsvrjen kalksteen.Dikderscheidene anderegeschritten zjn doorzjne wjls echter wordthetin den grond aanwenavolgers in denzelfden trant uitgegeven.M i- zige gips in water opgelost, en er ontstaat
le!!1 .
: overleed in 1685.
veel gips uit de verrotting van plantaardige

Mineralen en Mineralogie,zieDeV- zeltbtandigheden, waarbj zich in de eerste
plaats zwavelcalcium vormt. Glauberzoutdf# àx en Devstofkunde.
M inerale w ateren verkrjgt men uit bronnenkomen gedeelteljk voortuitdesteenbronnen,waarindelfstoFeltlkezeltbtandigheden zoutlagen,en gedeelteljk uit dekristalltjne
zjn opgelost en worden wegens hunne ge- gesteenten en zjn in dit laatste geval dikneeskrachtige werking gebruikt.Diebronnen wjls zeer heet.Haar ontstaan is n0g niet

kunnen koud,laauw ot'warm wezen en dra- volkomen Opgehelderd en datderbitterwateren
gen naar gelang derdaarinaanwezigebestand- evelgnin;dezelaatstenstaan waarschjnljk in
deelen den naam van:zoutebronnen,diehoofd- verband m et de zwavelkies bevattende d0l0zakeljk keukenzout,somwjlen 00k iodium mietmergels, De zure bronnen kunnen haar
bevatten, zooals te Kissingen,Baden-Baden koolzuur verkrjgen uit zeer diepe gedeelten
en Burtscheid, - bltterzout-bronnen ofbitter- der aardkorst,maar Ook uithoogergelegene
ocfdrea,waarin zwavelzuresoda-enm agnesia- oxydérendejzerspaatlagen,uitjzerkies,waar
zouten de overhand hebben, zûoals te Seid- zwavelzuur op koolzure zouten werkt, uit
schiitz, Seidlitz, Piillna en Epsom ,- soda- organische lagen en uitvulcanische uitwasebronnen ofalkaliseltebronnen,waarin koolstof- mingen.De suliden der zwavelbrûnnen zjn
zure soda het hoûfdbestanddeelis,zooals te voortgekomen door de rcducérende werking
Schlangenbad,Teplitz,Gastein,Emsen Carls- van rottende bewerktuigde stoFen op zwavelbad,- staalbronnen ofstaalwateren metk00l- zure zputen4 zj worden door koolzuur ontztlur jzeroxydule,zooals te Pyrmont,Dri- leed en leveren alsdan de zw avelwaterstof
burg, Franzensbad en Spa, - zwurbronnen aan de bronnen.Gipshoudend water,doorbe-

met veelvrj koolzuuren een eigehaardigen, tumineuse lagenzjgend,kan dusqemakkeljk
prikkelenden smaak,zooals te Neuenahr (A- in zwavelw ater veranderen.D e mlnerale wapollinariswater),Selters,Obersalzbrunn,Geil- teren geven voortsdoor ontleding velerleibe-

nau,Fachingen en Bilin,- en zwanelbronnen, zinkselen,wel
keindegedaante van sljk of
te herkennen aan den reuk van zwavelwater- m oddert0t baden gebezlgd worden,inzonderstofgas, welke naar die van bedorven ejeren heid te Mariënbad,Carlsbad en Franzensbad.
zweemt,zooals te AkentBurtscheid,W armDe minerale wateren worden gedeelteljk
brunn,Bagnères,Aix enz.
bj de bronnen yedronken en gedeelteljk in
Debestanddeelen dermineralewaterenzjn iesschen en krulken verzonden. De groote
afkomstig uit den bodem. Het water heeft navraag naar die zoogenaamde lteil- ofyeeen oplossend vermogen en de opgeloste stof- ztl
st
gleit
sq
sf
zlt
zfdrdzl heett alvoorlang aanleidlng
fen werken ontledend op anderebestanddeelen gegeven t0t pogingen Om ze op kunstmatige
van den grond,zoodat hetontstaan van een wjze te bereiden.Men vindtdaarvan reeds
mineraalwaterhetvoprtbrengselkan zjnvan gewag gemaakt in de 16de eeuw tdoch eerst
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Minerale wateren worden gedronken ofo0k
de vorderingen der scheikunde in onzen tjd
hebben t0t de gewenschte uitkomsten geleid. aangewend in den vorm van baden,lavemenInionderheid heeft Rtruve zich bejverd Om ten, inspuitinqen, douches, omslagen enz.
het bereiden van minerale wateren t0t een Doorgaans drlnkt men het voorgeschreven
hoogen trap van volkomenheid te brengen. bronwater des ochtends in nuchteren staat.
Bj eene naauwkeurige analyse derverschil- Men kan den tjd van de kuurnietinkorten

lende minerale wateren heet'
t men deze Op

doo1' vermeerdering van het aantalgeledigde

z00 uitstekende wjze nagemaakt, dat de
kunstmatige gewoonljk dezelfdewerkinghebben a1sdenatuurljke.Meniszelfsn0gverder
gegaan;men heeftnameljk nieuweminerale
wateren vervaardigd,diezoodanigzjnzamengesteld,dat zj metgoedgevolgin bepaalde

hoeveelheid nièt verdragen, dan neemt men
gedarende den 100p van den dag m eermalen
kleine hoeveelheden. Gedurende het drinken
is eene matige beweging volstrektnoodig.De
laatste beker moet althans 1 of2 uur vöôr

ongestqldheden kunnen gebruiktw orden.
Tot het bereiden van kunstmatige minerale

bekers.Kau menopeenmaaleenebehoorljke

hetontbjtgebruiktworden.Slechtsinenkele
gevallenjnameljk als de nuchtere maag het

wateren vermengt men zuiver (gedestilleerd) bronwater niet verdragen kan,is hetgeoor-

water metde zelfstandiyheden,die doorde loofd een paar uurvöôrhetdrinkeneen sober
analysedernatt
lurljkemlneralewaterep wor- oqtbjttenemen.
den aangewezen; men verzadigt het vervolO0k de baden worden gewoonljk desmorgens onder de drtlkking van eenige atmos- gens genom en,hoeweldeomstandighedenden
phéren met koolzuur en vult daarmede de avond verkiesljk kunnen maken. Van het
Eesschen. Men heeft voor een en ander ver- grootste belang bj hetdrinken van minerale

schillende doelmatige toestellen.Hetalgemeen wateren is een gestreng diëet,rustnaar ligbekende spwitwater,datallçent0tverfrissching chaam en ziel en eene gezonde,aangename
dient,bereidt men van gefltreerd water en huisvesting.Dikwjls is hetnoodig,zich na
koolzuur. Men voegt bj 1000 deelen water de kutlr te Onderwerpen aan eene nakuur,

staande in het qebruik van jzerhoudend
11/:deeldroog koolzuurnatrium,waarnadat be
water in si
pl
tons wordt gedaan,nameljk in water t0t verbeterlng der bloedmenging en
iesschen,voorzien met een metalen,luchtdigt t0t prikkeling der zenuwen.De bestenakuur

gesloten toestel en eene t0t bjna op den b0- is intusschen geleqen in hetbetrachten van
dem afdalcnde glazen buis,zoodat bj het een goed diëet en ln hetnemen eener matige
door drukking openen van dien toestelhet beweging in d'
e opene lucht.
boven het water Ontwikkelde koolzuur dit
M lnerva, bj de Grieken Athene, was

water door de buis naar boven perst,waar eenedervoarnaamstegodinnenuitdeGrieksch-

hetdooreenepjp inhetdaarondergehouden Rom einsche fabelleer. Zj was volgens deze
drinkglas vloeit.De montuurvan dezen toe- gew apend tevoorschjn gekomen uithethoofd
stelmaakt hetwater echter weleensmetaal- van Zeus (Jupiter)en werd gehuldigd alsde
houdcnd en dusgevaarljk vool'dengebruiker. godin van kunsten en wetenschappen.Hare
Men heeft pogingen aangewend om dit t:
voorkomen door eene andere inrigting der
qesschen, en daarin isDr. Beins uitstqkend
geslaagd.M en heeft 0ok toestellen van aardewerk, waarin men zelf spuitwater,alsmede
lim onade gazeuse bereiden kan.

De minerale wateren zjn zamengestelde
yeneesmiddelen en hunne werking is,behalve
van het water, afhankeljk van de daarin
aanwezige zouten en gassen.Van hetgebruik
dier Wateren bj de bronnen heeftmen heilrjl
te gevolgen ondervonden.Hetisechterde
vraag, of daartoe niet velebjkomendeom-

vereering, eerst vooralin Boeotië gevestigd,
bereikte te Athene het toppunt van luister.
Laatstgemelde stad was naar haar genoemd,

en de groote Panatheneën (feesten ter harer
eer) werden er om de 4 Jaren, de kleine
Jaarljks gevierd. Ztj wordt voorgesteld als
eene schoone,krachtige maagd m eteen helm

op het hoofd, een pantser om het l/f,een
speerin de hand en steunende op een schild,
waargp zich het hoofd van Mednsa bevindt.
M lneurs noemt men bj hetlegerdemanschappen, die bestemd zjn t0t het verrigten

van alle werkzaamheden onder den grond,
standighedeùj zooals verandering van lucht, het maken, laden en ontsteken van mjnen.
een voorgeschreven en naauwkeurig gehand- Zj zjn met de ingenieurs op het naauwst

haafz diëet, beweging in de vrjelucht,de terbonden en komen vooral te pas bj het
aieiding eener badplaats enz.,hebben mede- belegeren ofverdedigen van vestingen.Reeds
gewerkt.
in den Tachtigjarigen 00r10g had men hier
DewjzelWaarop men demineralewateren te lande een korps mineurs,en hetthansbegebruiken raoet, Tiordtgéregeld naar de 0n- staandebataljonmineurs,gekommandeerddoor
esteldheid en naar den toestand van den een hoofdoëcier der genie, is in 1868 op
ljder.De tjd van Meit0tOctoberisin 0ns zjnetegenwoordigesterktevan5kompagnieën
klimaat in het algemeen de meestgeschikte gebrlgt.
voor het bezoeken der bronnen, doch m en
M lnghetti(Marc0),eenItaliaanschstaatskan hiervan 0ok gebruik maken in den win- man,geboren te Bologna den 8sten September
ter, zooals in Engeland veelal plaats heeft. 1818,is dezoonvan een bemiddeld koopmanj
Men vindt er vooralbaat bj chronischeonge- studeerde eerst in de wis- en natuurkunde
steldheden.D e duur van hetbezoek isafhan- en vervolgens in de staatswetenschappen en
keljk van de verschjnselen;hetmoetmeestal begaf zich daarna op reis naar D uitychland,

eenigeJaren achtereen herhaald worden.

Engeland en Frankrjktterwtjlhj voortstog-
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ten ondernam d00r zjn eigen vaderland.In
1846, nadatPins IX den Heiligen Stoelbeklommen had, stichtte hj het dagbl
ad:gI1
Felsineo'', eerlang het orgaan dergematigde
partj.In 1047 werd htjlid van de door den

zet tekomen,zoodathj eindeljk,vermoeid
doordeonverpoosdehaspelarj,in Maart1876

hem inlichtteomtrentdewezenljkegevoelens
van den Paus, nam hj zjn ontslag,begaf
zich naar Carlo Alberto,koning van Sardinië,
werd bjdengeneralenstafvandezengeplaatst,

1804 aan Rusland ten deel en vormt sedert
1867 een gedeelte van het Russisch-caucasisch gouvernement Koetaïs, hetwelk op 84

Paus te Rome zaâmgeroepen consulta en trad
den lodeh Maart 1848 in hetliberale kabinet
a1s minister van Openbare W erken. Doch
toen reeds de encyclica van den 29sten April

een votum van wantrouwen uitlokte en met

zjneambtgrnooten hetbewind nederlegde.
M ingrehë ofM ingreoel(Duizendbronnenland)jte voren een zeltbtandigvorstendom in
Caucasië, aan de Zwarte Zee,tlsschen Abcllasië (ten noorden) en derivierRion (ten
zuiden),behoorde later t0t Perzië, vielin
n geogr. mjlbjna 140000 inwoners telt.

nam deelaan den veldtogtvan 1848 in L0m- Het land is bergachtig,zoodatin hetmiddenbardje en ontving na het gevechtbj Goito gedeelte zich zelfs hooge bergen verheFen,
den rang van maloor. Na den noodlottigen doch in het zuiden m oerassig en over het
afloop van den oorlog vestigdehj zich amb- geheel zeer vruchtbaar. De digte bosschen
teloos in zjne geboorteplaats.Hierhield hj bestaan er meest uitkreupelhoùt;het aantal
zich bezig met staat- en huishoudkundige opgaande loofboomen is er niet groot.T0tde
onderw erpen en schreef:rDell' economia pu- voornaam ste voortbrengselen rekent m en er
blica e delle sue attinenze colla morale e c0l graan,wjn,olie,gierst,hout,zjde,honigen
diritto (1859)/'
. Tevens knoopte hj vriend- paarden.DeinwonersjM ingreliërs en doorhensçhappeljke betrekkingen aan met Cavoiren zelven K adzariai genaamd, behooren metde
stond hem van 1859 t0t aan den Vrede van Georqiërst0tdenzel
fden stam.Zjzjnweinig

Villafranca als secretaris-generaal ter zjde. ontwlkkeld, traay en zeer gehechtaan hun
Daarna bevorderde htjalsvoorzitter der nati- geboortegrond, dlen zj alleen des winters

onale Vergadering in de Romagna de vereeni- verlaten, wanneer gebrek aan voedsel hen
ging van ditgewest metSardiniëenvertegen- dwingt, om in de steden a1s daglooners te
woordigde zjnevaderstad in hetItaliaansche werken.
Mingrelië is het Colais derOuden,vormde
Parlement.In October1860 belasttehj zich
onder Cavour met de portefeuille van Binnen- daarna een deelvan Georgiëen werd bj de
landsche Zaken en bleefin die betrekking in verdeeling van dit land (1241)aan Imerethi
hetkabinet-Aicldpll. Daar zjnereorganisatie toegevoegd. De Koningen van Georgië deden
van hetbinnenlandsch bestuur,Op den grond- dat gewest besturen door gouverneurs. Eén
slag van decentralisatie gevestigd,in hetPar- van deze,Dadian genaam d,maakte zich on-

lementgeenbjvalvond,trad hjaf.Inhetka- afhankeljk en werd de stamvaderderVorsten
binet-Ft
prizlibelasttehjzichinDecember1862 van Mingrelië.Zjnoemden zichrbeheerschers
m etdeportefeuillevanFinanciënennahetaftre- van de Zwarte Zee''en waren te Iskoeriah
den van I'arinitevensmethetvoorzitterschap. (Di
oscurias)gevestigd.
De conventie van 4 September 1864 kwam
M inho (De),eene der hoofdrivieren van

door hem t0t stand,doch daar zj doorde
openbare meening wexd afgekeurd,nam hj
den zosten September 1864 zjn Ontslag.In
1868 ging hj a1sgezantnaarLonden,maar
trad reeds in M ei1869 als m inister van Landbouw in hetkabinet-r dzzclrdl,waarmede hj
in November van dat jaar aftrad.Hj was

Spanje,ontspringtin Galicië op de Siërra de
Mondonedo,bjFuente-àlinho,stroomtaanvankeljk zuidwestwaarts,dan zuidoostwaartsen

bewind. Nadat het in Julj 1873 bezweken
w:s,trad hj aan hethoofd van hetcoalitieministérie en belastte zich methetbeheerder
Financiën.Hoewelhj de oplossing derkwes-

nabjheid van Caminhao.Zj wordt eerst bevaarbaar bj Salvatierra,slechts 40 Ned.mjl

schap met Duitschland en eene verzoening

hare menie-gele kleurdien van M ini'
as,waar-

herneemt vervolgens eerstgenoemde rigting.
zj vormt met haar benedenloop de grens
tusschen Spanje en Portugal, ontvangt op

den regter oever de Ladro, de Ferreyra en
vekvolgens de leidcr der oppositie tegen het de Tea, op den linker oever de Sarria en de
kabinet-.lt-ztz-se/b en rapporteur in het Par- Si1,en stort na een 100pvan 280 Ned.mjl
lement over de fnanciéle voorstellen van dat zich uit in den Atlantischen Oceaan in de
van haren mond,- en dan n0g slechtsvoor
kleine vaartuigen,om datgroote te diep gaan

tiën van inwendig bestuur en de herstelling

voor de sterk opgehoogpe baar aan haren
van het fnanciëel evenwigtals zjne voor- mond. Haar stroomgebied heeft eene uitgenaamste taak beschouwde,genoothj alda- breidheid van 740 EJ geogr.mjl.- Zjdroeg
deljk den voorspoed,dathj een bondgenoot- bj de Oudenden naam van Baetisenwegens

met oostenrjk kon tot stand brengen.O0k uit baartegenwoordigenaam isvoortgekpmen.
Van haar heeft de Portl
tyêsehe zr.
atl
izel:
maakte hj zich verdiensteljk doordedekking
van hetdeiciten doordebankwet.Intusschen M inlto,eigenljk EntreDtlvrpeM inho,haren
noodzaakten de verdeeldheid derpartjen in naam ontvangen.Zj vormthetnoordwesteljk
:et Parlement en het Ontbreken van eene gedeelte van het koningrjk,grenst in het
vaste meerderheid hem t0t halve maatregelen
en tot een stelsel van schipperen, die aan

noorden aan Galicië,in heioosten aan Tras
os M ontes, in het zuiden aan Beira en in

eerzuchtige partjhoofden gelegenheid gaven, hetwesten aan den Atlantischen Oceaan.Zj
om metkrachttegen zjnevoorstellenlnver- is na Algarve de kleinste, maar tevens de
X.
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digtst bevplkte provincie van Portugal, en

eenige manuscripten van dergeljkenoudert
bm

ogr.mj1ruim 1 millioen in andere Italiaansche bibliotheken,desyeljks
lelt0p'13Q1,8
774Q) ge
Dit gewest bestaat uit de in den stjlderklassiekeoudheidgeschllderd.
mwoners (
.

van talrjke dalen doorsneden hoogvlaktevan
Brea, de noordeljke helft van hetda1der
Douro, de dalen derrivieren Lima,Câvado
en Ave en uiteenevrj lagekust.Totzjne
gebergten behooren deschilderachtigeSerrado
Gerez en de Serra Sûaja (2500 Ned.el).De
grond is er we1 is waar meestalrotsachtig,
zandig en vi1steenen,maarwegensdemilde
besproejing, het zachtevochtigeklimaaten

TerwjlinhetMrest-Romeinscherjkwegens

o
mwentelinqen en 00rl04en de kunstbelemmerd werd ln hare ontwlkkeling,bereikte de
miniatuur in hetOost-Romeinsche een hoogen

trap van bloei. Dââr scheidde zj als eene

zelfstandigeklmstzich afvan decalliçraphie
(het BchoonBchrjven).Van de Byzantjnsche

handschriften m et miniaturen verm eldt men
vooral een rGeneBis''uit de 5de eeuw ,eene
de zorgvuldige bewerking zeer vruchtbaar. geneesmiddelleervan DLoseorides metbeeldte-

De voornaamste voortbrengselen zjn:graan
(maïsen tarwe voorden ultvoer),peulvruchln,kastanjes,groenten,uitmuntendewjnen,
zuideljke vrachten,hout en vee.De bergen
zjn er veehlmet loofhout begroeid;in de
dalen heeft men vette weiden,en hetkleinste
plekje bouwgrond geljkt op e0n tuin.Ook

nissen van artsen,een Latjnschen Bjbelvan

van linnen,hetmaken vanhoeden,denwjnhandel enz.De hoofdstad is Oporto.
M iniatuur,afkomstig vanmini'
um(menie,
eeneroodeverfstof),beteekentoorspmnkeljk

ren rjk werden versierd. Uit Ierland ver-

540 in de Bibliotheca Laurentiana teFlorence

en eene bjna 10 Ned. ellange,aaneengeplakte pergamentrol (uit de 7de eeuw) met
tafereelen uit het leven van Josm in de Vaticaansche bibliotheek. De latere miniaturen
uitByzantium dragen meer en meerdenBtempe1van een handwerk.
Eene eigenaardige ontwikkeling der miniatuur ontstond in de 7de en 8ste eeuw onzer

heeftDien er onderscheideneminerale bronnen
en ertsgangen. De inwoners onderscheiden
er zich door werkzaamheid, gastvrjheid en
tevredenheid.Behalve 1et landbouw en vee- jaartelling in Ierland. Zj onderscheidt zidh
teelt, houden zj zich bezig methetweven door zekere ljnen, die met bonte kleu-

de geschilderde ofliever gekleurde versiering
van geschreven boeken. Daartoe behooren
vooral de metranken getooide aanvangletters

spreidde zich deze kunst naar Engeland en
het Vasteland!inzonderheid naar Zw itserland

en Opqer-ltalië,waarIerschemonnikenkloosters stlchtten2 die later zeer vermaard zjn
geworden, b,jv.te St.Gallen en te Bobbio.

Boeken met zulke Iersche (Angelsaksische)

(initialen), - voorts de randteekeningen, miniaturenvindtmen inonderscheideneqroote
alsmede de afbeeldingen aan het begin der bibliotheken van Engeland, in hetTnnityafzonderljkehoofdstukken ofdeelen.Hetver- Collègete Dublin?in deboekerj te St.Ga1-

vaardigen Van boeken geschiedde in ouden
tj4 hoofdzakeljkin de ltloosters.De schrjver
droeg den naam van dtdzf/r,en hj,diehet
geschrevene door middel van penseelofpen
Van
Somtjd
ves
rsierselen voorzagj dien van pictor.
Waren schrjver en schilder in denzelfden persoon vereenigd. Ijaar de kleur
rk iea heette? noemde m 0n sedert de llde
eeqw den schrdverook rubricatoren den schilder illuminator.Men schreefen schilderde op
parkement of katoenpapier.De zwarte inkt
bestond uit lampzwart en g0m ,en de bonte

len, in de domblbliotheek te Trier, in de

Ambrosiunsche boekerj te Milaan enz.In

t
le 8ste eeuw bezorgde de invloed van Xarel
de Grppfè een nieuw leven aan de kunst.De

Byzantjnsehe en Iersche m iniatuur was niet
vatbaar voor verdere ontwikkeling, m aar
vormde een geschikten grondslag voor een
anderen kunstvorm. Er ontwikkelde zich

nameljk in Duitschland, Frankrjk en de

Nederlanden eene nieuw e soortvanminiatuur,
w elke tegen het einde der 14de eeuw het
toppunt van bloeibereikte.In het Karoliùgi-

kleuren Nverden naetei:vit,gonaen ljnaaan- sche tjdperk vervaardigdemen debeginletters
gem engd.De sieraden waren meestalnntleend bj voorkeur van dieren,vooralvan visschen.
M n de vorm en van planten en dieren;door- De eerste werkeljke afbeeldingen werden
gaans stemden zj overeen metden inhoud, vervaardigd naar Byzantjnsche voorbeelden,
doch somtjds 00k vierdede kunstenaar den zooals het psacl.amentarium''van Gellone en
vrjen teugel aan zjne verbeelding.De ont- het: rEvangelistarium'' van Godenoul (781),
wikkeling der miniatuur hield geljken tred beidete Parjs.Daartoe behoortwjders eene

met die derschilderkunst,zoodathare kennis XVulgata''te Bamberg metruwevoorstellingen
vap yrootbelang isvoordekennisderkunst- uit de scheppingsgeschiedenis. Sedert de 9de
geschledenisinItalië,Frankrjk,Duitschland, eeuw begon men afbeeldingen te leveren der
de Nederlanden en Engeland.
in den tekgt verhaalde gebeurtenissen,eerst
De oudste miniaturen,3000 Jaar geleden in kleine fgutzrtjes binnen het bestek der

vervaardigd, vinden wj in Egypte,en wel initialen,doch laterook in qrootereteekeninop de papyrusrollen uit de graven.O0k de gen.Merkwaardig in ditopzlgt is voorts het

oude Romelnen versierden hunne boeken met W essobnmnerhandschriftvan814teMiinchen,
teekeningen,dpch van deze is niets bewaard hbtwélk de legende bevat der Kruisvinding
gebleven.Hrtoudste voorbeeld yan miniatuur h
en
z.pEvangel
Nevensiar
dt
h>
ehrif
tive
ldehk
n r'
et
lt
um'
'nds
van
ke
zer
rme
Lat
-u
g
.
hebbenwj ln eenbandschriftuitde4deeeuw

onzpr tjdrekening met fragmenten van Vir- (840)en den Bjbelvan KareldefJI:,beide

#6Rld en bevindt zich in de Vatieaansche te Parjs.Na hetuitsterven van hetKarolinboekerj teRome.Daarenbovenheeftmennog gisch stamhuisverplaats% zichhetaankweeken
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der miniatuur naar Duitschland. Het oudste men gebouwen of landschappen op den achstuk der Duitsche schoolis eene mllarmonie tergrond.In dien tjd ondervonden de ealliderEvangeliën''van Ovried'
?
lpzlWeLszenbury graphie en de miniatuur de hooge bescherin den Elzas,tusschen 865 en 889geschreven ming derFranscheen Bourgondische Vorsten.
enthansteW eenen;- voortsbehoorendaartoe Toen ontstonden: eene vertaling van Zirif
x.
v
ondersc.
heidene handschriften te St. Gallen (1350), gLe livre des merveilles du mgnde

en een missaalin Bamberg.Ten tjde van (reizen van M areo.
Ppfp),hetgebedenboekvan
keizer Otto JJ, die gehuwd was meteene Maria van .&ï
/z:zlin hetBritsch Muséum ,
Grieksche prinses, wjdde men zich weder hetJagtboek van graaf Gaston TT'deFpia te
aan hetnabootsen derByzantjnsche schilder- Dresden,pLe roman de la rose''van Jean de
kunst.Onderscheidene handschriften,geschen- X dff:zl, enz. De miniaturen en handschriften
ken des Keizers aan verschillende kloosters, uit den aanvang der15deeeuw dragen in hun

doch thans aanwezig in Gotha,Parjs,Trier, sierljk voorkomenden stempelvandehoogste

Hildesheim enz-, strekken daarvoor ten be- volm aaktheid derkutlst,zooals hetgebeden-

wjze.Merkwaardig voordekunstzjnvooral boek vanhertogJanranWerrï,eenLatjnsch
de boeken,welkekeizerHendrik ILenzjne OPsalterium''van denzelfden Vorst,hetrBre-

gemalin Knnigonde vool'het domstift te Bam- viarium''van Belleville,enz. Tn Duitschland
berg deden vervaardigen;zj zjn thans mee- m aakte in die dagen vooralde Boheemsche
rendeels te M iinchen.In hetm idden der 12de school zich vermaard;zj werd krachtig 0neeuw Ontstond een zelfstandige Germaansche dersteund door keizerKarelIV en doorzjn

stjl.Van dien tjd afleverde nietuitsluitend zoon W engel.Hierbjvermelden wj eenvoor
de Gewjde Schrift de onderwerpen voorde koning W enzelvervaardigdenDuitschenBjbel
miniatuur, maar men vond ze 0ok in dich- in 6 deelen,een afschrift van de Gouden Bu1
terljke verhalen,heldendichten, dierensagen Van 1440 en een voor den aartsbisschop van
en minneliederen.D e kunst bleefalzoo niet Praag vervaardigd missaalvan 1409.Daarbj
uitsluitend het eigendom der geesteltjkheid. kan men nog eenigeOostenrjksche kunstgeDe Byzantjnse.
he type werd door de echt wrochten voegen,thans te W eenerlen elders
Duitsche vervangen.Eigenaardig zjn hierbj aanwezig.In deoverigegewestenvanDuitsch-

de scherp geteekende àmtrekken. Voortstee- land werd de miniatuurweinigbeoefend,doch
kende men prachtigebeginlettersmetsieraden, het paneelschilderen des te m eer.De realisaan hetplanten-en dierenrjk ontleend,vaak tische rigting in de schilderkunst, door de
in regtstreeksch verbandstaandemetdentekst. gebroeders ran F.yck gevolgd, had w eldra
Een der belangrjkste handschriften van dien grooten invloed op de miniatuur. De fguren
aardwasdetusschen 1159en1175geschrevene: w erden portretten en in het teekenen Van
XHortus delidarum''van Rerrade van .LJl#.
:- landschappen en gebouwen hield men zich
berg, abdis van het klooster op den Ottiliën- aan de natuur.Deze beoefening derm iniatuur
bergindenElzas,dochhetissederthetverbran- werd ongemeen begunstigd. dool*de Bourgonden derbibliotheek te Straatsburg verdwenen. di
sche vorsten.Men vermeldt, datPhil'
èsde
Ook behooren daartoeeen:rEvangeliarium''in Goede in 1443 de kostbaarste boekerj van
Carlsruhetde rEneïde''van Hendrik ran TQ!- Eurppa heeftbezeten,waaruithj 935deelen

deke te Berljn,pllet leven van Maria v0n nalietaan destad Brtlgge.In sommiqeminiW erinher''te Berljn,een rEvangelium''in aturen m eent men zelfs de hand te zlen van

hetbezitvan den Koning van Hannover,een de vermaardstemeestersderVlaamscàeschool.
ander van 1194 te W olfenbittel,een rpsal- Men zegt bjv.,dat het Breviarium'' Van
terium '' te Stuttgart, een rEvangeliaxium den hertog ran Bedford (1424,thansteParjs)

(einde der 12deeeuw)'teTrierenz.
afkomstig is van van Fyck zelven,terwjlgeIn het eerste tjdperk der Gothiek bestond noem d worden,als dogr zjne leerlingen gede miniatuur meest uit penteekeningen, die
vervolgens gekleurd werden.H etstreven naar

leverd? een gebedenboek' t
e sveenen eene
@ #
Fransche vertaling van 131,11.% (1440 in het

sierljkheid en bevalligheid leidde t0t eigen- arsenaal te Parjs), eene geschiedenis der
ugltst'
us t0t in de 13deeeuw (te
aardigverwrongenehoudinqenvan'smenschen Keizers van A'
ligchaam,enbjdeversierlnghebbendespits- Parjs),eenepchroniqued'Angleterre(teW eeboogvormen de overhand. Tot dien tjd be- nenl''
? een boek der pllorae ttë Praagl''
) de
hooren een handschrift van den rParcival'' Histoire duroyaumedeJérusalem''de Gestes
van Wovram vonfdcFzezdlcc/zte Milnchen,de du comteGérarddeRoussillon (1477)'eneen
.

XMinnesingerkodex'' te Stuttgart, een hand- gebedenboek van Karel de Stottte,alle drie
schrift van den: rW illem van Oranje''van te sveenen, een gebedenboek van Phil%sde

s Gravenhage)? een gebedenboek
W olfram vonldckzllccA enz.- Inhettweede Goede (te '
tjdperk van den Gothischen stjl komt in van M aria van .ftlfxr-t/oz?tfzô'(1480),een gebeplaats van de gekleurde penteekening de
zelfstandige penseelschildering. De vormen

denboek van keizer M aximillaan .f,een gebedenbobk Van Karel F (1517--1519)en een
zjn Juister en meer op heteibctberekend, rHortulus anim ae''van Sebastian Wrtzz?/,alle
en de handen en hoofden bestudeerd,endeze vier te Breenen,hetberoemde rBreviarium ''
laatsten hebben eene aangenam e uitdrukking van den cardinaal Grlmani door J
Yemline te
van vroomheid en zachtmoedigheid.De figc- Venetië, enz. Voûrtreffeljk isvoorts het geren m unten echter n0g niet uit doorontleed- bedenboek van keizerM aœimiliaan 1 in 1515
kundige onberispeljkheid en onderscheiden door A lbrechtDûrer metkeurigerandteekenin-

xich. d00roverdrevenemagerheid.Somtjdsziet gen voorzien (thans te Miinchen).Onderde
38*
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Spanje Patrendè dcfprïl,daar men geloofde,
helft der ltde eeuw verdient vooral Georg dat op hun gebedde strjd tegen de Mooren
miniatuurschilders ofilluminatorenuitdeeerste
Glonkenton met kinderen en kindskinderen

ter gunste van I'erdinand was beslist. Aan

vermelding. Het meest bekend iszjn zoon deze Orde werden alle voorregten der bedelNoolb
m s,die in 1523 een grootmissaal en in
1531 een gebedenboek voor den aartsbisschop

orden toegekend en haar stichter w erd gecar
noniseel-d4 een en ander droeg niet w einig

van Mainz vervaardigde (beide thans in bj t0t hare verbreiding. In hetmidden der
18de eeuw telde zj meer dan 450 kloosters
Aschalenburg).
O0k in het oosten bereikte de sainiatuur met 25000 monniken. In Spanje heeft men
een hoogen trap van volkomenheid;dochdaar- n0k eeneordevan geesteljkezustersvandien
van is n0g weinig algemeen bekend. Groote naam gesticht, doch deze maakte weinig opschatten van dien aard bezitten deboekerjen gang.
inim um ,zie MaœLmum.
v
jn het Indià-house en van hetBritsch Mu- M
seup te Londen,voortsdie te Oxford en te
M inister. M inisterie. Het woord rMiParp
ns. Na de uitvinding der boekdrukkunst nister'' beteekent dienaar. pMinistérie''is de
verdween nietaanstondsdeminiatuur.Menliet georçaniseerde dienst, speciaalde organisatie
aanvankeljk in gedrukteboeken ruimteover van e'énen tak van dienst.Eene dienstbestaat
voorinitialen,randteekeningenenafbeeldingen. ôf in eenen raad, ôf in eehe daad,ôfin de
O0k reeds vermeld gebedeùboek van keizer vereeniging van eenen raad en eene daad.De
M aœimiliaan te Miinchen iseen gedruktboek. M inister is de raadsman en de uitvoerdervan
Inmiddels ging dat gebruik in den 100p der den wildes Souvereins.Hjzelfisonderdaan,
16de eeuw allengs verlorep. D e teekeningen ambtenaar, geen Souverein.Maar hj iseen
&verden door houtsneden en kopergravures ambtenaarvan eenebjzonderesoort,éénigin

vervangen. In den jongsten tjd heeftmen zjnesoort:hetmoderneconstitutiopeelstaatsvooralveelgebfuik gemaaktvan dehoutsnj- regtheeftaan zjnen werkkringeenbjzonder
kunst t0t versiering van boeken,en de gele- karaktergegeven,waardoorhjonderscheiden
terde qguren behoeven niet onder te doen
voor de fraaiste miniaturen der oudheid,O0k

isvan alle overigeam btenaren.Debetrekking

en denaam van pMinister''zjp 0ud;z0olang
bezigtmen daarbj we1eensdenkleurçndruk. als er souvereinen hebben bestaan, zjn zj
De naam van miniatwur werd in de 17de 00k geweestde raadslieden van de vorsten en
eeuw en later 00k gebezig; van schilderjen voornameljk de opperste ambtenaren,belast

op verkleinde schaal,meestalOp parkement. met de uitvoering van hunnen wil.Hun adIn de 18de eeuw was men zeer ingenomen vies was evenwelvoor de vorsten niets meer
met miniqfnnrportretten,aanvankeljk op k0- dan een zuiveradvies,waaraan de souvereiper,lateropivoorgeschilderd.Zj zjnechter nen niet gebonden waren;en voor de daden

in onzen tjd door de photographieën ver- van uitvoering waren zjslechtsaansprakeljk
tegenover hen,van wie zj den lastt0tuitV3ngen.
M inié(ClaudeEtienne),vermaardwegens voering hadden Ontvangen.Anders is dit gehet door hem uitgevonden en naar hem ge- worden in ée consti
tutionélelanden,waarin
noemd geweer, geboren te Parjs in 1805, den loop van dezeeeuw de zoogenaamderMiklpm op van den rang van gemeen soldaat nisteriéle verantwoordeljkheid''is ingevoerd,
t0t dien van oë cier,begafzich in 1830 naar 't geen in ons land het gevalis bj de herAlgiers en legde zich van dien tjd afmet ziening van onzeGrondwetin 1848.DeMinisj#er t0e op de verbetering dervuurwapens. terszjn nu geworden,zelfstandigeraadslieden
In 1852zaghjzichbenoemdtotbatallonscbef, van de kroon,uitvoerdersvan de w etten des
wasgèruimen tjd leeraarin hetschieten aan lands en van dekoninkljkebesluiten en bede normaalschoolte Vincemesen gingin 1858 velen,maarverantwoordeljk zoowelvoorden
naar Egyptej waar de Onderkoning hem be- raad als voor de daad tegenover de volksneelastte m et hetbestuur van eenew xpenfabriek fe
gez
lzcpoedl
kïzw.Hetbeprip omtrent het kaen van eene schietschool.
rakter van de betrekklng van rMinister''in
M inim en (orde der) of derminste5r0e- den modernen zin hanqtten naauwstezamen
ders (minimifratres)isde naam eenerorde, metdat van rconstitutloneel koning'',volgens
welke metdie derFrandscanenovereenkomtj de beteekenis,diedaaraanindelaatstetjden
doch haarin gestrengheid overtreft,daarzj bj de beschaafde natiën van Europa wordt
zich van alle vleesch onthoudt.Zj werd in gehecht.Constitutioneelkoningenverantwoor1435 door I'
rqneisens deZWIIJ gesticht,droeg deljke Ministerszjn beidenaauw verwante,
eerst den naam van hermieten van den Heili- zam engew even begrippen geworden, die o0k
gen Ineancl.sens, verspreidde zich weldra over in onzeGrondwet,art.53,vrjbondig,maar
Calabrië en Sidlië en werd in 1474 door ni
etzeerduideljk!worden gekoppeld,indeze
paus Slfv:IV bevestigd. Ook in Frankrjk w oorden:pD ekonlng isonschendbaar,demivond deze orde aanhangers in 1483,toen nisterszjn verantwoordeljk.''W jktmnen0ns
Kavel 7111 ten haren behoeve een klooster tegenwoordig staatsregt,dat beschreven i: in
te Aznboise deed verrjzen.Hiergafmen aan de thans geldende Grondwet, tot voorbeeld
de qrdeleden den naam van ples bons hom- nemen, om daaraan de termen qM inister''en
maesM. Toen echter paus A leœander V1in 1498
Ministérie''te toetsen,zooals d1e in de the-

de ordeop nieuw bevestigde,veranderde hj orieworden oygevaten iù de practjk toegedezen naam in dien van Minimen.In Duitsch- past.De Konmg bj 0nsiseen deel,en wel
hn; heetten zj P-l* r ofPanlaner,en in hethoofd van den Stat,de vertegenwoordiger
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van de eentrale regeermagt, hetmiddelpunt,
Als uitvloeisel van hunne betrekking t0t
waarvan alleregéringsdadenuitgaan.Alshnofd den koning,a1sdeelvan dewetgevendemagt,
van den Staat deelt hj de wetgerende-JCJ is aan hen 00k overgelaten het opmaken der

metdevolksvertegenwoordiging,en ishja1- wetsontwerpen,diezjinhetbelang deslands

leen belastmet de uitroeriny van alle wetten noodig achten,en die namensdenKoningdoor
en regéringsmaatregelen.In de vervullingvan hen aan devertegenwoordiging worden toegedie dubbele taak wordt htj bjgestaan door zonden, en verder van alle m aatregelen van

zjne Ministers,die te zamen hetministérie inwendig bestut
lr en van alle Koninkljke bevormen.Om dien arbeid doelmatig te verdee- sluiten en bevelen.(Ditregt,Om wetsvoorstel-

l
en sylitsthj die veelomvattendewerkzaam- Ien in te dienen!staatbekend onder dennaam
heid ln zekere afdeelingen)en plaatstaanhet van rregt van l
nitiatief.''
)A1sverteçenwoorhoofd van elk dezer een staatsdienaar, die

digers van de kroon hebben de Minlsters de

Ministerheet.Ditiseen uitvloeiselvandebj bevoegdheid, om de zittingen der Staten-Geden Koning berustende uitvoerendemagt.Zulk neraalbj tewonen,en Om in dievergadering
eene afdeeling zelve noemt men een ministé- eene advisêrendestem uitt,
ebrengen)ten ware
riëel departement of een ministérie.De K0- zjzelven t0t'
ledenvandevertegenwoordiging
ning stelt ministériële departementen in,be- zi
jn gekozen.Zj belasten zich in di:verga-

noem ter de hoofden van,en ontslaatdienaar dering met de verdediging van de regéringswelgevallen,volgens art,73 onzerGrondwet. ontwerpen,en ontwikkelen de gronden,die
Dat regtberustbj den Koning,diezoovele voor de aanneming er van kunnen pleiten.
ministériën instelt,a1shj in hetbelang van De zamenstelling van het ministêrie - 00k
t
le verschillende takken van bestuur oorbaar wel kabi
net yenaamd? - wordtgewoonljk
acht. De vertegenw oordiging kan op datregt door den kom ng opgedragen aan eenen uitstegeene directeinbreuk m aken,welaandringen, kendenstaatsmal,diezjnvertrouwengeniet,

altjd met den noodigen eerbied,op vereen- en diedoorzgnebekendheidmetdeyartjen
voudiging van dat getal,watpligt voor haar in deverteqenwoordigi
ng en metdeelschen,
zal zjn; spedaalvoor het geval,datde 0p- die de natle op een gegeven Oogenblik aan
heëng van het een ofander departementeen

hare regêring stelt, in staat ishem V00r te

noodzakeljk gevolg isvan een gehuldigdbe- lichten omtrent de persûnen,aan w ie de geginsel, zoodat de instandhouding m et dat wigtige regéringstaak kan worden opgedragen.
beginselin strjd zou zjn.Z0oisdeoyhef- 'tZj hj zelfbuiten datkabinetzalbljven,
fng van de beidedepartementenvan eeredlelzst

'tzj hj, zooals gewoonljk jeschiedt, als

bj 0nseen consequentgevolgvan hethierte hntlfd daarvan z%l ûptreflen,hp heeft in elk

landemeeren meerdoordrlngend beginselvan gevalte letten op overeenstemming in rigting
fscheiding van Kerk en Staat'';de kortston- en beginselen bj deleden,op hunnehomoyedige w ederinvoering dier departem enten, in zkïf:if. Slechts van een homogeell ministérie
1868,wasmetdatprincigeinopenbarenstrjd. kan in een constitutioneelland een krachtig,
De Ministers vervullen ln 't algemeen eene eenswerkend bestlm r verwatht w orden. In

dubbele roeping: vooreerst zjn zj de ver- staatkundiKe rigtiny en met betrekking t0t
trouw de raadslieden van de kroon, metbe- groote rege'ringsbeglnselen,m oetdie overeentrekking t0thetalgemeen regéringsbeleid;ten stemming bestaan,zgndet dat zj gevorderd
anderen, is hun de zorg opgedragen voor de behoeft en kan worden ten opzigte van alle
uitvoeringderGrondwet enderanderewetten, zaken van ondergesehi
ktbelally.Indebeharvoor zooverre die van de kroon afhangt.
tiging van deze bljftiederminlstervoorzich,

Zj moeten in eerstgenoemde hoedanigheid binnen den kl*ing van zjn departement,zelfdiebg hetdoen zjnerkeuzenietalleenmoet worden gesteld aan de niet-verantwoordeljke
hetvolle vertrouwen genieten vandenkoning, standig.D ie eisch van homogeniteit ken niet

letten Op hunne bekwaamheid en vaderlands- ministers van constitutionêle vorsten,a1sk0liefde,m aar die tevensachtzalm oeten slaan, ning Wil
lem$ onderwiensbestuuxdeMinisters
wanneerhjprjsstelt0gbettusschenderegé- veeleer Secretarissen van den vorstmogten genoe
md
w
orden, dan vertrouwde,zelfstandige
ringendevertegenwoûrdlgingz00noodzakeljk
yemeen 0r:rIe#, op de m ate van vertrouwen, raadsli
eden vandekroon.Dehandhaving van
welkedeMinistersbj deverteyenwoordiging de positieder ministel*sberustop debaslsvan
des lands g'enieten. Als raadslleden van de vertrouwen: vertrouwen bj den Koning en

kroon lichten zt
l het Hoofd van den Staat vertrouwen bj devertegenwoordiging..

voor in alle zaken,welke m et hette volgen
Heefthet ministêrie het vertrûtlwen van de
regéringsbeleid in betrekking staan, zoowel vertegenwoordigingverloren,danbiedthetbtj
wathetbinnenlandsch alsw athetbuitenlandsch den Koning zjn ontslag aan,dieoverweegt,
bestuur betreft. De Koning persoonljk kan of het ontslag door de Omstandigheden alof
zjnemeening openbaren omtrentdealgemeene niet gew ettigd is.De vertegenw oordiginggeeft

beqinBelen,die hj als wenschelgk voorhet haarwantrouwen tekennen,hetzjdooreene
hellvjn den Staatgevolgd wilzien;hj kan ûpzetteljk daartoe geformuleerde uitspraak:
zich nlet verdiepen in al de détailsvan het eene motie s'an wantrouwen''ôfdoor deverbestuur:PLtr0iregnemais ne gouvernepas''. werping van ééne Ofmeerbegrootingswetten,
Dat moet hj overlaten aan zjne Ministers, ôf doo1*hare goedkeuring te onthouden aan

die zjne regéring uitmaken,en die deswege belangrtjkewetsvoorstellen vanhetministôrie,
o0k we1 kortweg rde regêring'' worden ge- waarin kwestiën van beginselen in '
t regênoemd.
ringsbeleid behandeld worden.Treft zulk een
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votum ôén ofenkele leden van hetministérie, raad'' genoemd wgrdt, wanneer de Koning
dan is het de vraag, of de nederlaag in de

zelf er het voorzltterschap waarneemt. H et

kamers slechts hen jersoonljk treft,ofdat reglem ent van orde voor dien raad,voor 't

zj op hetgeheele mlnistérieterugwerkt.Dit laatstin 1862 vastgesteld,isnietgepubliceerd;
hangt afvan het onderwerp,naar aanleiding slechtsenkele bepalingen ervan zjn bekend.
w aarvan de nederlaag geleden is.Is heteen D e voorzitter, door de vergadering gekozenj
wetsontwerp, dat door de geheele regéring treedt in den regel op gezette tjden af,en
aangeboden wordt,waarvoor zj zich als '
t het secretariaat wordtwaargenomen door een
warecollectiefaansprakeljk stelt,enwaarbj der ministers, en niet meer,zooals vroegerj
dan nietalleen de minister betrokken is,t0t door den Directeur van hetkabinetdes K0wiens departement het ontwerp behoort,dan nings. In den ministerraad worden de ontgeeft de verwerping van dat ontwerp aanlei- w erpen van wet besproken,o0k die,w aarop
ding t0t eene rkabinetskwestie'',dat is het met betrekking t0t de hoofdbeginselen door
geheele ministérie trekt zich die verwerping denraadvanStateaanmerkingenzjngemaakt.
aan,alsteeken van wantrouwen in hetalge- Verder komen daar ter tafel de algemeene
meen regéringbbqleid. Uit de afkeuring,die maatreqelen van inwendig bestuur- datzjn
slechts ée
'n enkelen minister regardeert,wordt dekonlnkljkebesluiten!diegenomenworden
eene portefeuille-kwestie geboren.Eene kabinetskwestie wordt gevolgd door eene rministeriéle crisis''
, dat is, het ontstaan van de
vraag, of het ministérie al ofnietzalaftre-

krachtens en ter uitvoerlng van de w etten de verdragen met vreem de mogendheden,de
instructiën over gew igtige onderw erpen voor
de gezanten, de voordragten omtrûnt de beden.Zjkano0kgeborenwordendooroneenig- noeming en die van ontslag buiten eigen verheid in den boezem van hetministérie zelf. zoek van hooge staatsambtenaren,enz.D ete
In elk gevalwordthetgeschilaan 'skonings volgenbeginselsnvanalgemeen regéringsgebied
oordeelonderworpen,dienaarom standigheden w orden daaraan de beraadslagingen der leden
m oet handelen,m aar in elk geval z00 spoe- onderworyen.Hetdebatdaarheef
teen zuiver
dig mogeljk eene beslissing nemen.Ligtde staatkundlg karakter.De zaken en beginselen
oorsprnng van die crisis in gebrek aan over- worden ter sprake gebragtin het algemeen,
eenstemming van de regéring metdevertegen- uit een staatkundig oogpunt:hetonderzoeken
woordiging,dankandeKoningdoorontbinding détailwordtovergelatenaandenraadvanState.
van eene ofbeide kamersderStaten-Generaal
Aan den Koning wordtde slotsom derovero0k een beroep doen 0p de kiezers,t0twelk w egingen medegedeeld, die zieh daaraan al
beroep ht
j evenwelniet zal overgaan,dan ofnietkan houden.Deonafhankeljkheid van

wanneer hj vermoedt,datdevertegenwoor- iederen minister individuëelbljftongeschondiging niet meer de zuivere uitdrukking for- den,zooals hj o0k vnor elkevan hem uitmeert van de staatkundige gevoelens van de gaande regéringsdaad verantwoordeljk bljft.
meerderheid der kiezefsbevolking. Anders is Zjn gevoelen,dat afwjkt van datvan den
het beroep niet alleen nutteloos,omdat toch ministerraad kan hj afzonderljk aan den K0dezelfde atkevaardigden grootendeelsherkozen nlng voordragen;en in elk gevalkanhj zjne
zullen worden, maar bovendien schadeljk , medewerking w eigeren tot een besluit,waaromdat alligt de fakkelontstoken w ordtvan voor hj de verantwoording niet op zich wil
onzuivere hartstogten,en omdateene belang- nemen.Verschil over btjzaken zalaan de horjke Veer Van het constitutioneel organisme m ogeniteit niet sehaden; uiteenloopende gedoorontjdigmisbrtlikt0tverlamminggedoemd voelens over principiéle zaken van belang
kan worden. Een eigenljk erkend Minister- leiden t0t ontbinding van het ministérie door
President,die door zjnepersoonljkheid het gebrek aan overeenstem ming.
politieke beginselvan hetministérie uitdrukt,
Deministerszjn voorts belastmetdenitroedie de zielen hethoofdervan uitmaakt,isin

dzl-t
/van deGrondweten vandeanderewetten,

0ns land onbekend.W e1 staat feiteljk een voor zooverre die van dekroon afhangt.Zj
hunner aan het hoofd van hetministérie staan den Koning bj in devoorbereidingvan
nM r wien hetzelfsvaak genoemd Tiordt--

alles, wat behogrt t0t de attributen van het

dende gedachte weet aan te geven,waardoor

werpen de besluiten en maatregelen van inwendig bestuur,doen de voordragten voorde
benoemingen en bevorderingen derambtenaren,en nemen in vele anderezaken van m inderaanbelang zelfstandigebesluiten;doen aan-

diezichdoorzjnpolitiekoverwigtbovenzjne uitvoerend gezag desKonings;een grootdeçl
am btgenooten weet te plaatsen,en die delei- van datwerk isvoor hunne rekening.Zj onthet geheelwordtbezield,maar daarom ishj
niet een onafhankeljk bevelhebberl die van
zjnemedeledeneeneonvoorwaardeljkeonderwerpibgkaneischen.Hjmûetdeonafhankeljkheid vanzjnecollega'swetenteeerbiedigenen
tpch d0or zjne leidingeenen weldadigen invloe; op hunne ziens-enhandelwjzeuitoefenen.I)e zoogenaavade Premier''bemoeitzich
niet maetdebjzonderehandelingen van ieder

minister, maax htizorgtslechts voor gemeen
overleg en eerljke zamenwerking tusschen de
raadslieden derkroon.De gelegenheld daartoe
vindt hj vooralin devergaderingderminis-

schrjvingen,geven bevelen en bevorderpn en
regelen den gang van hetdageljksch bestuur.
Hetzj zj den Koning besluiten laten nemen,

hetzj zj 0?eigengezagmaatregelenberamen

en in werklng brengen,zj zjn vooralhunne

m edewerking aan 'sKonings daden, zoow el

als voor ht
lnne eigene daden aansprakeljk
tegenover de volksvertegenwoordiging. Die
verantwoordeljkheid is naar het voorschrift
ters: pden ministerraad'',die 00k nkabinets- derGrondwetgeregeld bj dewetqdoch een-
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zjdig.Dewetvan22April1855,Stbl.N033
behandelt dit onderwerp.Zj omschrjft de
ambtsmisdrjven van denminister,enbedreigt
daarop de straFen,zjregeltdezoogenaamde
rstrafreqteljke''
) niet de ppolitieke''verantwoordeljkheid.De ministers zjn belastmet
de geheele verantwoordeltjkheid voorallebesloiten en regéringsdaden,'tzj van den K9ning, '
tzj van hen zelven,zoowelvan die,
welkehetuitvloeiselzjnvanbesltlitenvanden
ministerraad, als van die,welke uitgaan van
hun eigen departement;zj nemendoorhunne
medewerking de verdediging op zich '
zan het
geheele rege
'ringsbeleid in alzjnedétails:zj
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bestaande beschikkingen en bevelen handhaven,waardoor de Grondwetofanderewetten

geschonden worden,en eindeljk,wanneerzj

nalaten uitvoering te geven aandebepalingen
van de Grondwet ot
'andere wetten en algem eene m aatregelen van inwendig besttlur,
voor zoover dieuitvoeringtothun departement

behoort ofhun is opqedragen.Terwjlvoor
de eerste drie misdrkven gevorderd wordt,
dat ze met opzetgepleeg'
d zjn,is voor de

laatste reeds verzltim voldoende,om t0t vervolging te leideù.De straFenin verschillenden

graadopdezemisdrjventoepasseljkverklaard,
zjn:verbanning,gevangenisstraf,vervallen-

mûeten rekenschap geven tegenover den K0- verklaring van ambten en waardigheden en
ning en tegenover de vertegenwoordiging facultatieve ontneming van aanspraak op penzoowel overde reytmatigheid alsoverde doel- siûen. De vervolging en hetin staat van bevlfkAeïtf van elke handeling.Deze staats- schuldiging stellen geschiedt van wege den
regteljkeverantwoordeljkheid iswelligtniet Koning ofvan de 'rweede Kamer der Staten
gemakkeljk bjdewetteregelen.Zjbestaat Generaal. De Hooge Raad der Nederlanden
en wordt gehandhaafd door de ongeschreven is de vierschaar, bevoegd om van deze miBwet der constitutionéle gebruiken. De staat- drjven kennis te nemen.Bj de vervolging

kundige verantwoordeljkheid trefthetgeheele van wege de Kamerzjn bjzondere voorzor-

ministe
'rie.Zooals gezegd is;de Koning heeft 4engenomen,om tevoorkomen,datnietpol
ihet onbeperkte regt, om de m inisters aan te tleke hartstogtonberadenhiermedetewerk ga.
stellen en te ontslaan.Dit neemt nietweg, De aanklagt wordt sohrifteljk,met opgaaf

dat een ministérie omtrent zjn optreden ot' van feiten,gedaan dnor ten minste vtlfleden;
aanbljven,zjn xaison d'êtrect0trekenschap daarna wordtzj in deafdeelingenonderzocht
geroepen kan worden door de vertegenwoordiging. De Kamers kunnen zich omtrent de
motieven van het staatkundig beleid in het
algemeen en omtrent de drjfveeren t0ten de
uitw erking van alle regéringsdaden in hetbjzonder op de hoogte stellen door de debatten
in 'talgemeen,en door,zoo noodig,eene0p-

zetteljke gedachtenwisseling uittelokken of

en binnen 24 uren na deindiening ter kennis
van den betrokken minister gebragt.Besluit
de Kamer haar in overweging te nemen,dan

wordtzj gesteld in handenvan eenespeciale
commissie, die zich belast met het hooren

van de getuigen,evenalsbjhethouden van

eene
enyuête.
De mlnister is niet verpligt voor die com-

een speciaalonderzoek in te stellen krachtens

missie teverschjnen?maarmoet,op zjnverhaarregtvaninterpellatieenvanenjuête.(Zie langen)in elken stand van dezaakw orden ge-

aldaar).De ministers kunnen zich dle verant- hûord.H etverslag dercom missie komtweder-

w oording niet van den hals schuiven door om indeafdeelingen.DeKamertoetsttenslotte
zich te beroepen op den wilvan den Koning, de feiten aan hetregt,debilljkheid,dezede-

ofdoorde aansprakeljkheid op dencollectie- ljkheidenhetstaatsbelang.Neemtzjdeklagte
v
en wilhunnerambtgenotenovertebrenqen, aan,dan geeftzj devervolgingoveraan den
zoodat de vertegenw oordiging in 't dtuster Procureur-Generaalbj den Hoogen Raad.In
rondtasten en als 'tware raden moet? w ie in de staatsregeling van 1798 werden acht agenieder gegeven gevalde verantwoordeldkeper- ten met de werkzaamheden van onze tegensoon is.Allekoninkltjkebesluiten enbeschik- woordige ministers belast. Bj de staatsregekinyen worden dooreen derhoofden van de ling van 1801 werdhetstaatsbewindbtlgestaan
minlsteriéledepartementen medeonderteekend.
Z0o luidt,korten krachtig,algemeen- zonder reserves ofuitzonderingen t0e te laten het4delid van art.73 onzer Grondwet.Die
m edeonderteekening heethetcontraseign.Z0nder die m edeonderteekening van één Ofm eer

door eenen algemeenen decrdfcriden verderdoor
viersecretarissen ran d/tw f.D ievan 1805droeg
aan den raadpensionaris Op hetbenoemen van

rz
F secretarissen van Staat.LodewqkNapoleon

had nler m inisters van Staat.Na de herstelling van 1813 werd aan sommigehoofden van
der daarbj betrokken ministersiseen Besluit departementen de titelgegeven van secretaris
n0g geen Besluit, vatbaar voor uitvoering. van Staatqanderen kregen den titelvan comHebben de m inisters hunne medeonderteeke- missaris - ofvan directeumgeneraal.Na1815
ning verleend aan een besluitofeenebeschik- kwam detitelvan ministerbj onsingebruik.
king,waardoorde Grondwetofandere wetten W j tellen heden zeven ministeriéle departeen de algemeene maatregelen van inwendig menten,die van 1853- 1862,en voor korten

bestuurvan denStaatofvandekoloniënzjn tjd in 1868,vermeerderdwerdenmettwee
geschonden,dan zjn zj strafbaarvolgensde departementen van eeredienst.Hetministérie
straks aangehaalde wet.Dit is in de tweede

van Buitenlandsche Zaken onderhoudt de be-

plaatshetgeval,wanneerzjuitvoeringgeven trekkingen met de vreemde mogendheden,

o
fdoen geven aan beslulten ofbeschikkinyen voert de daarvoornoodige correspondentie,en
van den Koning,diehetvereischtecontraselgn

belast zich metde instandhouding,nakoming

missenpten dexde,wanneer zj eigenmagtig en uitvoering van de tractaten.Dat van Jusbeschikkingen nemen ofbevelen geven)ofwel titie houdt toezigt Op de btlrgerljke en cri-
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minélq wetgeving,- 00k die op hetmilitaire

eene soort van regtbank, waarbj hetvoorkrjgswezen - de gevangenissen, hetnota- zitterschap gewoonljk aan de dames werd
riaat enz.;devoordragten t0tgratieverleening
g= n van hier uit.Deze minister zorgt voor
de uitgave van het Staatsblad.Hetïeestuitgebreide departemY t,datvan Binnenlandsche
Zaken,behartigtdemeestuiteenloopendebinnenlandsche aangelegenheden, a1s: Binnenlandsch bestuur,waterstaat en openbare wer-

opgedragen en hetvôsren tegen derverschil-

lende kwestiën metjverbepleitwerd.Later
werden 00k we1 eens oneenigheden en bezwaren van minnenden en verloofden aan de

uitspraak van zoodanig geregtshofonderworpen. op vele plaatsen ln Frankrjk hielden

de minnehoven onder het presidentschap van

ken,militieenschutterj,onderwjsenknnsten een prince d'amour ofprince de puy openbare
en wetenschappen,njverheiden telegraphie, zittingen.Hunneuitsprakenwerdenverzameld,
armwezen enstatistiek,medischepolitie,spoor- zoodater allengs een wetboek der liefde ontwegen,beheer van debedelaarsgestichtenenz. stond, hetwelk door M artial #'dlr:r.gp: uit-

InmiddelsisvoorweinigeJarendetelegraphie gegeven en door den vermaarden JuxistBenost
met de posterj vereenigd onderhetdeparte- de Oolrf(1533)vaneen geleerdenLatjnschen
ment Financiën,en is hetbeheer ovel.debedelaarsgestichten naar dat van Justitie Overgebracht. De minister van Marine nam de
zorg voor het zeewezen over van de onder
de republiek der Vereenigde Nederlanden be-

commentaar voorzien is.Een schitterend minnehof,rla Couramoureuse''genaamd,werdin
139: gestichtin Vlaanderen doorIsabella '
pJ>

Bei
jeren.De leden van dith0fbehoorden t0t
de aanzienljkste geslachten.Men had er 2
ptaande eF collegiën van administratie,ge- oppeljagermeesters, 188 bewaarders van de

vestigd te Amsterdam ,Rotterdam jHoorn en liefderegisters, 59 eere-ridders, 52 schatbeEnkhuizen, te Midddelburg en te Harlingen. waarders,57rekwestmeesters,32secretarissen,
Financiën beheertde domeinen en houdttoe- 8 substituten van den procureur-generaalenz.

zigtop de rjks-ontvangsten en - uityaven

en op het Grootboek der Nationale Schuld.
Hieronder behooren verder,behalve 'tbovengenoemde,de munt, het kadaster en hetentrepA
ot. De zorg voor het defensiewezen en
het leger rust op den minister van O0rlog,
die deze taak overnam van hetcollegie van
de TNad van State''onder de vroegererepubliek. Alles wat betrekking heeft op hetbeheer der Overzeesche Koloniën en bezittingen
staat onder den minister van Koloniën.De
administratiederKatholieke Eeredienstberust

M innesota,een van dewesteljkeStaten
der Noord-Amerikaansche Upie,ligt tpsschen
42030'en 49ON.B.en 89039/en 97010'W .L.
van Greenwich. Het grenst in het noortlen
aan Britsch Noord-Amerika; in het oosten
aan het Boven-meer en W lsconsin, in het
zuiden aan Iowaeninhetwesten aanDakotah
en heeft eene oppervlakte van nagenoeg 3929

D geogr.mjl.Degemiddeldehoogtevanden

bodem boven de oppervlakte derzeebedraagt

omstreeks 300 Ned.elen de heuvelszjn er

nergens hooger dan 520 Ned. el.De reeks

tegenwoordig bj den minister van Justitie; derMissabey-heuvelsdoorloopthetnoordeljk
die van de Hervormde en andere eerediensten

gedeelte van dien Staaten scheidthetstroomgebied van de M ississippivan datder groote
M innaert (Gillis Disideer), een verdien- meren van Canada en van dat der W inni-

bj zjnenen ambtgenootvan Financiën.

steljk Belgisch letterkundige,geborenteGent
den 4den Maart1836,ontving zjneopleiding
aan de normaalschoolte Lier, was eerst a1s
hulponderwjzer,toen als onderwjzerwerk-

zaam en zag zich in 1863 benoem dt0tleeraar
in de Nederlandsche taal-en letterkunde aan
de normaalschoolte Gent,in 1865 t0t onderdirecteur dier normaalschool en tevens tot
bestuurder van de eerste stadsbetaalschool

pegs. Een zjtak dier heuvelreçks looptzuidwaarts onder den naam van Coteau du Grand
Bois. Dit gew est heeft eene uitm untende be-

sproejing.Men schaterhetaantalmeren op
10000.Demeestevan dezezjn zeervischrjk
en vele dier wateren hebben geene afvoerende
rivier. De merkwaardigste dier meren zjn:

het Rainy Lake,het Lake ofthe W ood,het
Red Lake, het Leech Lake en M ille Lacs.
aldaax.In 1862 gafhj een stelNederlandsche De voornaam ste rivier is er de Mississippi,
leerboeken uit,welke bj herhaling werden die in het Itasca-meer ter hoogte van 479
uitgegeven, - voorts in 1872 twee pBloem- Ned.elontspringteu overeenafstandvan1350

lezingen''
,één? te Gent voor uitgebreid lager Ned.mjldoorMinnesota kronkelt.over 870
onderwjsen e
'éneteLeiden voormiddelbaar Ned.mjliszjbevaarbaar.00khareoosteljke
onderwjs,welkelaatstevoorzienisvaneene: zjrivier,deSt.Croix,isovereenafstandvan
rBeknopte geschiedenis der Nederlandsche 97Ned.mjlvoorschepengeschikt.DeMinletterkunde''. 00k leverdehj onderscheidene nesota of St.Peters-rivier komtuitDakotahin
dezen Staat en vereenigtzich boven St.Pauls
opstellen in tjdschriften.
M innehoven of colr.
ç d'amour noemde met de Mississippi; zj is over een afstan;
men gezellige vereenigingen van begaafdepersonen de< beide seksen, die tegen heteinde
der lzde eeuw in Provence ontstonden enzich
vandaar naar elders verspreidden. Het 00r-

spronkeljk doel dier vereenigingen was,de
gedichten derminnezangers(troubadours)voor
te lezen ofte hooren voorlezen en deninhoud
en de strekking daarvan te bespreken. Om
t0t eene beslissing te komen, vormde men

van 483 Ned.mjlbevaarbaar.DeRed River
vormtovereenelengtevan 610 Ned.mjlde
westeljke grens en bereikt bj Pembina de
Britsche provincie Manitoba.Zj strpomt door
eene breede dalvlakte en is over een afstand
van 400 Ned.mjlvoor stoombootentegebruiken.Eindeljk is 0ok deSt.Louisgedeelte1jk bevaarbaar, zoodat men er bruikbare
waterwegen heeftt0teenegezamenljkelengte
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van 2420 Ned.mjl.In hetnoordoostenheeft M innezangers noemde men in hetalgemen uitgestrektemoerassen,terwjlhetnoor- meen,Op grond der btivoorkeurbehandelde
deljk gedeelte bjnageheelen >1metdennen- stof,de Germaansche lierdichters der 12de en
w ouden is bedekt. Tn hetzuiden vindtmen 13de eeuw. Eigenltjke lierdichten ontstonden
golvende,zeervruchtbare prairieën,maar00k op Germaansch gebied eerstin dattjdperk;
een groot woud,le Bois tkanc,waar eiken-, al wat leeken en geesteljken te voren geiepen-en esschenboomen groejen.In hetal- dieht hebben, draagt over het geheel een
gemeen beslaat hetwoud eromstreeks300/0 episch karakter, waarvan de sporen in de
van den bodem.Het klimaat is er gezond en lyrische voortbrengselen nog geenszinsontbreaangenaam ,doch in den winterbetrekkeljk ken. Meer n0g dan het heldendicht is het
guur en in den zomer heet.De Jaarljksche minnelied een oorspronkeljk voortbrengsel
temperatuur te St. Paul wisselt aftusschen van den Germaanschen volksyeest.W é1heef
t
30 en + 38OC.,en bj deze stad,op de de Romeinsche kunsthierop lnvlped geoefend,
breedte van Venetië gelegen,is de Mississippi inzonderheid het m innelied uit Provence en

Jaarljks 120- 127 dagen met jsbedekt.De Noord-Frankrjk, doch die invloed bepaalde
bevolking van Minnesota is zoo sneltoegeno- zieh min of meert0tden vorm.Bj de Germen a1s nergens elders en bedroeg in 1875 manen heerscbte een diepe eerbied voor de
nagenoeg 600000 zielen.Van den bodem w as vrouwen en deze,in verband metridderljke
in 1873 ongeveer een m illioen Ned.bunders toewjding aan het zwakke geslacht,welke

ontgonnen, en hiervan was 63,50/0bebouwd zich aanmerkeljk Onderscheidde van de chemet tarwe. Voorts oogst men er veelmaïs, valereske galanterie derRomanen,drukte een
rogge, gerst, haver, aardappelen, boekweit eigenaardigenstempelophunneerotischepoëzj.
en hooi.De veestapelis er aanzienljk,en Hunne liefde is sehuchter en beschroomd en
hetontbreekternietaankoper-enjzerertsen, openbaart zich in een innig verlangen naar
aan zoute bronnen en veengronden.Dewater- de uitverkorene.Zj is eene vermaagschapte
vallen brengen ertalrjkefabrieken in bewe- met de .Mtzritx-dienst en verliest zich in de
ging.Inzonderheid wordt er veeltimmerhout eerbiedige beschouw ing van hetreine en ververw erkt. De spoorwegen hadden er in 1874 hevene voorwerp.HetGermaanscheminnelied

reedseenelengte van 3202Ned.mjl.Tn1874 heeftdanook?inverjeljkingmetdegenotzieke,
telde men er 2571 lagere sttholen met 5206 strjdlustige,zinnelpketroubadourspoëzj,v0londerwjzers, 3 onderwjzerskweekscholen, gens de treFende uitdrukking van J.GrLm ,
een Luthersch en een R.Katholiek seminari- meer een nmaagdeljk'' karakter.Inderdaad,
um ,2 collêges,onderscheidene académiën en hoewel het zinneljke elementgeenszins onthandelsscholen en eene staatst
zniversiteit (te breekt en zelf's hier en dââr sterk op den
Anthony-Falls),verbonden meteenepolytech- voorgrond treedt, toch streeft het Germaannische school.O0k zjn erOnderscheidene in- scbe m innelied veel meer naar het ideale,
rigtingenvanweldadigheid,bjv.voorblinden, dan het Romaansche. Daarenboven ontwaart
voor doofstommen, voor krankzinnigen enz.
De staatsregeling stemt erin de hoofdzaken
overeen met die van de overige Staten der
Unie, De wetgevende magt is toevertrouwd
aan een Senaatmet41 en een Huisvan Afgevaardigden met 106 leden.De gouverneur en
de overige staatsambtenaren worden door hèt

m en in het eerstgemelde een diep gevoelvoor
de natuur, een deelnem en aan al de Ver-

schjnselen der schepping, eene uiting van

vreugde overbladeren en bloemen,zingende
vogels en heldere zomerdagen, en van treurigheid over afgevallen bladeren, verwelkte

bloemen en de schjnbaardoodeschepping in
regtsbedeeling geschiedt er door een hooggeDe oudste overbljfselen dezer lierdichten
regtshofm et3 regters,door9arrondissem ents- zjn in den volkstoon opgesteld;zj zjn afvolk voor den tjd van 2 jaren gekozen.De den winter.

regtsbanken en 75 kantongeregten, in ieder komstig van minneliederen,van godsdienstige
graafschap één. Minnesota zendt naar het liederen, van spreukdichten en van lof- en
Congrès 2 senatoren en 3 afgevaardigden; ljkdichten. De eerste drie sooyten ztjn de
zjne hoofdstad is St.Paul. - Dit gewest m erkwaardigste.Voorts heeftm en nog lof-en
werd eerst in de 17deeeuw door pelshande- klaagdichten bj den aanvang of het einde
laars uit Canada bezocht. In 1673 bevoeren derJ'aargetgden,voorstellingen uit hetdorpsJoliet en père M arguette den bovenloop van leven, strafdichten, staatkundige en allegoride Mississippi,en in 1680 drong père H enne. sche gedichten en hekeldichten. De m eeste
,ïzl door totaan de St.Anthony-watervallen van deze komen echter eenigermate meteene
van die rivier. Op den 8sten Mei 1689 nam van genoemde drie hoofdsoorten overeen.De
Frankrjk ditgebied in bezit,hetwelkin1812 grootste lierdichter der middeneeuw en was in
door Engeland aan de VereenigdeStatenwerd Duitschland Wal
ther rpl der Fogl'
lngl#:.De
afgestaan. In 1819 kerrees een fort bj St. minneliederen worden wederom ln verschil-

Anthony-Falls, doch de eigenljke kolonisten lende soorten onderscheiden,doch terwjler
verschenen eerstin 1845. Toen M innesota in
1849 een territorium werd, telde het slechts
5000 Blanken, en den llden Mei1868 werd
het als 32ste Staat in de Unie Opgenomen.

in de Duitsehe en Fransche talen vele v00r-

handen zjn,bezitten wj in hetmiddçn-Ne-

derlandsch slechts een negentalminneliederen
van Jan T1hertog van Brabant.
Het is zjn naam verschuldigd aan den Indi- De minneliederen werden door vioolspel
aanschen naam der St.Peters-rivier;de be- begeleid, en rondzwervende zangers bragten
teekenis daarvan is rRookende rivier.''
de zangen der beroemdste meesters v@n oord
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tQt oord.Bj het verknutselen der midden- Sehmeller uitgegeven. Eene uitgave van de
eeuwsehe lyriek verdween echterhetverband gezamenljke liederen derminnezangersisin

tusschen deze en de muziek.Daar intussehen 1838 in 4 deelen bezorgd door ron #e Hayen,
de versbouw der minneliederen een hoogen en eene bloemlezing uitdie liederen meteene
trap van volkpmenheid had bereikt, wer- letterkundige inleiding in 1864 door Bartk
geh.
den de zonen der ridders daarin door de
Minorga ofMenorea,zie Baleamen.

geesteljken of door de minnezangerszelven
onderwezen.
Men onderseheidt in de geschiedenis van

M inorleten of minores /'
rlfrd.
s (minderbroeders) was aanvankeljk de naam van
alle Franciscanen; later droegen de zwart-

hetminnelied 3 tjdperken.Heteerstebegint gekleeden eerstgemelden endebruin-gekleeden
omstreeks het Jaar 1150,toen de Duitsche laatstgemelden naam. 'rwisten ovef de verlyriek de kluisters van den epischen vorm

klaring der ordesregels en de m in of'meer

verbrak,- het tweede omvat de glansrjke gestrenge opvatting van dezededen alspoedig
Jaren,waarin hetminnedichthettoppuntvan verschillendepartjen ontstaan. Tegenoverde
volkomenheid bereikte,- en hetderdetoont meer gematigde parttj van Elias verhieven
0ns de afdaling der hoofsche lyriek t9t het zich de Caesarianen en de Coelestjnerherburgerldk leven.Deminneliederen ontstonden m ieten in Italië,deM inorieten van Narbomle
het eerst langs de oevers van de Donau en in Frankrjk en de Spiritllalen in het algebreidden zich weldra uitnaardeRjn,waar meen. Deze laatsten werden a1B ketters ûnzj den invloed van Frankrjk ondervonden. derdrukt,terwjlde Clarenen (van derivier
Vanhier strekte een tak der nieuwe kunst Clarenebj Ancona)zich langerstaande hielzic.
h ooBtwaarts uitnaarThiiringen enSaksen
en naAr Zwaben.De dichters behoorden,met
uitzondering van slechts weinige burgers,t0t
den lageren leen-adel;doch ook Vorsten legden zich t0e op de vervaardiging van minneliederen,zelfs eenige Keizers uithetgeslacht

den, maar 0ok zwevende bleven tussehen de
Conventualen en observanten ofde vertegenwoordigers der gematigde en der meer gestrenge rigting. Hoewel Leo X in 1517 het

minnezangers, en nagenoeg 160 van deze
hebben 0ns liederen nagelaten.Hetminnelied
vertoont zich reeds in een hoogst bevalligen
vorm bj I'riedrielt IItlA? Haasen en Hendrik
lun Veldeke,die beiden in de 12deeeuw leefden. Nevens den uitstekenden Walth6r von

PaolItcd, de aanhangers der hervorming van
Villaerezes,van Collette van & r&d,van PMlippnn .perlezçll, van Qaperole enz. 0ok de

voeren van partjnamen verbood,kwamen er
n0g nieuwepartjen bj,zooalsdeSoccolante
der Hokensta%fen. Men kent ongeveer 300 (sokkendragers)ofCordeliers,volgelingen van

UapucjnersvormeneenesoortvanMinorieten.
M inos is de naam van Q koningen van

Creta uitden tjd dersagen.M lnosf,dezoon
der yr/.llz
lt
é de gewagen wj van:Helnrich van Zeus (Jupiter)en Ewropa,de vador van
eol M ornngen,Reinmar(deOude),Gottliebt,
0p Ariadne en de broeder van klbadamantltys en
Rnaazbur.q,Hartmann e@p Aueen Wolfram '
tl
pz
l Sapedon,werd na zjn dood metAeaeusen

Eschenbaa.Van betbegin tothetmidden der Rhadamantltys regter in de onderwereld.f,een kleinzoon van den voorgaande
13deeeuw vermelden wj:Ottovon.
#oï:wJJv- M inos.!'

ben,Cltristian '
t
moHamle,Goft//ïe:vonNez
i
/es, en een zoon van Lycastqs en Ida,w as de
Rckenk Jldc: von G isfdr.sfefdes,Burkartrps

RoâenfelsjReinmar von Brenneberg,Waltlter
mo. M etz,Hildebold '
pt). k%eltwane-qan en Rein-> non Z'
Ydfer.Afzonderljknoemen wtjNeidAlrf von 2elexfAcJ, de uitvinder der dorpspoëzj,dief
'
risscheenvroljketafereelengeleverd
heeftvan hetdorpsleven.O0k mag,alsmeester
van den vorm , K onrad von '
< ùrz
' bnrg niet
vergeten w orden.Totdetweede helftder13de
eeuw behoort vooral Reinria 1)tll M eiszen'

gemaal van Paslplta,ë, de vader van Androgeos,Dencalion,Gîx ell:en Pltaedra,regeerde

9 Jaren op Creta en leverde er de vermaarde,
naar hem genoemde, doch volgens de sage
van Zeus afkomstige wetgeving. O0k zegt

men, dat hj de eerste was. die eene aanzienljke vloot bouwde. Volgens de Alexandrjnsche sage washj een afschuweljketyran.
Toen zjn zoon Androgeos door den Attischen
koning A egeus tegen den stier van Marathon

uitgezonden en doordezen gedogd was,trok
bjgenaamd Frauenlob(Vrouwenlof).
D:voornaamsteverbljfplaatsen derminne- M inos naar Attica en veroverde Athene,dat
zangers waren de Hoven derOostenrjksche zich dooreeneJaarljksehe(0fg-larige)schataartshertogen, het H0f van den Koning van ting van 7 Jongelingen en 1maagden moest

Bohemen,dat der graven ron Hennebergjder loskoopen.ken vermeldt, dat Minos bj de
markgraven lwn A dsdzel en Brandenb%rg,het vervolri
ng
van Daedxl
msdoorkoning Coqalv
e is gedood. Homêru.n en Hesfodxd
keizerljk Hof der Eohenstawfen,en bovenal op Sicllihet H0f van Kermann,landgraafvan Thiirin- vermelden echter slechts één M inos,de zoon
gen, wiens roem inzonderheid door Walther en gunsteling van Zeus.
rdï#e verkondigd wordt.Geen
M inotaurusofstier '
plzlM inosisdenaam
r/s der Fo,llf
diehtbtmdel vaneenenkelendichterisbewaard van een afschuwelgk monster, dat op een
ebleven,maar we1 verzamelingen van liede- menscheltlken romp den kop van een stier
ren van verschillende dic.hters, zooals bet droeg. Htj was volgens de sage de telg van
ManessocheM sddcAd/'
f(ziealdaar),hetWein- PasIphaë en van een doorPosddon (Neptqnus)
gcrfewe handnehrvt,thanste Stuttgartenin aan M inos gezonden w itten stier.M inos sloot

1843 doorPleferen Ikllneruitgegeven,het hem op te Creta in den door Daedalns aanKeidelbergr handechrift,in1844doorPfeLfer, gelegden doolhof,alwaarhem de doorAthene
en dat van Benedictbeuren, in 1847 door

als sehatting geleverde Jongvlingen en maag-
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den werden voorgeworpen,totdat eindeljk jagt,debjenteeltendevisscherj.Deveeteelt
Tkesens, bjgestaan door Ariadne,hetmgn- bevindt er zich op lagen trap en de fabriekster doodde en Athene van die schatting be- njverheid desgeljks.Dezelaatstebepaaltzich
vrtjdde.
vooral t0t brandewjn, jzer, wol,stearineM insk , een gouvernement in hetwesten kaarsen, zeep en suiker. Gunstigeris er de
van Rusland, omgeven door de gouverne- toestand van den handel;deze wordthoofdmenten W itebsk,Mohilew,Tsjernigûw ,Kiew, zakeljk gedreven doorde Israëlieten enaan-

W olhynië,Grodnoen W ilna,telt01!1650D
geûgr.mjlomstreeks11/4demillioenlnwoners
(1874), waaronder zich 150000 lsraëlieten,
1340* R .Katholieken,2100 Lutherschen en
3300 Mohammedanen bevinden, terwjl de

merkeljk bevorderd doortalrjkewaterwegen

en door de beide spoorwegen,die in dehoofdstad M insk elkander kruisen.

De evenzoo genoemde h'
oKdstad, in oude

irkonden Xienslc of Menesk geheeten,liqt
overigen de Grieksch Katholieke godsdienst o
aandeSswisslotsjenaanhetmeerPlebanskole

beljden. Het land isgesylitstin 2 ongeljke in een heuvelachtig oûrd.Erzjnnaauwestradeelen. Het noordwesteljk gedeelte is eene ten,een sehouwburg?5 boekwinkels,Q banbergstreek metden Liissaja Gora (344 Ned.el ken,eenrymnasit
lm,2hoogereburgerscholen,
hoog),bevatl/sdevanhetgeheelegrondgebied onderscheldenebjzonderescholen,7Grieksch

en heeft meerendeels een tertiairen,kleiach- Katholieke kerken, 8 R. Katholieke, ééne
tigen bodem.Hetzuidoosteljk gedeelte,4/
'
5de Luthersehe,ééne Synagoge benevens 10 Isravan het grondgebied beslaande, vormt eene ëlietische bedehuizenjeen R.en een Grieksch
m etw ouden en moerassen bedektelaagvlakte, Katholiek ltlooster en seminarium ,- voorts
waaruit hier en daar,a1seilanden,zich zand- loojerjen, talksmelterjen,tabaks-,kaarsenduinen verheFen, die echter niet hooger zjn en zeepfàbrieken) en ruim 43000 inwoners
dan 200 Ned. el boven de Oppervlakte der (18;3).Te voren wasereenebel
angrjkeJaarzee. D eze laagvlakte bestaat uit diluvium , markt. De stad wordt eerstin de lldeeeuw
zoetw atervorm ingen en veen en bezit gron- vermeld.
M instrels, in hetFransch M enedreu en
den, welke bj eene doelmatige bewerking
uitstekend geschikt zouden w ezen voor den in het Nederlandseh meistreels,noem de m en
landbouw .Ditgotlvernementismildbesproeid; i
n Engeland in demiddeneeuwen de zanyers,
erzjn 350 vaeren en t0tde voornaamstevan die door hen of door anderen vervaardlgde
l
dezebelzooren delfnjës(ll/ade(n geogr.mjl), iederen' m et begeleiding van een 8naren-

de Swl:tizkoje en de Mcoeljko.Van detalrjke instrument,gewoonljk de harp,voordroegen.
rivieren stroomterslechts ééne naardeDiina, Sommigen waren in dienst van Vorsten en

nameljk deEssa,welkedooreen kanaalmet aanzienljken,- anderen zwierven rond van
de Berezina verbonden is.Belangrtjk isn0g plaats totplaats.Ztjkwamen overeen metde
deJaselda,tothetstoomgebied vandeDqjepr Fransche menestriers ot'Jongleurs,maar niet
behoorend en door een kanaalverbonden met met de trouvères oftroubadot
lrs,daarzichin

de Sjara,eenezjriviervan deNiemen,ende Engeland geene ridderljkezangersbevonden,

Pina. Daarenboven vindt men er een groot zooals in hetnoorden en zuiden van Frankaantal andere rivieren. De m oerassen bedek- ri
jk.00k waren hunne liederen van epischen
ken er 110/: van den bodem.Het grootste ofepisch-lyrischen aard.Tn 1381stichtteJohn
m oeras, m et eene uitgebreidheid van 29 (n of Gt
xlsfteTutburyin StalordshireeenCourt
geogr.mjl,is de Groote Sarotsjainhetdis- ofM instrels, datde bevoegdheid ontving om
trict Pinsk.Men m eent, dat de moerassen er 0P het gebied der 5 naburige graafschappen
oorzaak zjn van het veelvuldig voorkomen aan de rninstrels de wet voorté schrjven ,
derPoolschevlecht.De grootewouden,420/: hunne oneenighedente beslechtenendewedervan den bodem beslaande, bestaau hoofdza- spannigen in hec,
hteniste nemen.DitgeregtB-

keljk uit naaldboomen. Voorts heeftmen er
240/: bouwland.Rogge wordt erin aanmerkeltT
'kehoeveellleidultgevoerd.Inhetwesteljk
gedeelte verbouwtm en ook tarwe, en in het
zuideljk en oosteljk gedeelte aardappelen.

hot'hield jaarl/ks zitting.Tevens werdaan de

minstrels het regt vergund om een koning
met 4 am btenaren te benoemen ter besturing
van hunne aangelegenheden. Allengs echter

daalden deminstrelsin deojenbareschatting,

Het klimaat is er gematigd,en men onder- zûodat koningin E lizabeth ln 1597 eene verstelt,dat ditgûuvernement door zjne ligging ordening uitvaardigde, volgens welke ronGen door zjn bodem eene schoone toekomst reizende m instrels a1s landloopers moesten

mag verwachten.De bewoners zjn peestal wordyn aanrehouden en gestraft.
W it-Russen.Mindertalrjk zjn erde Polen, M lnutoll is de naam van een adelljk

Litthauërs, Groot.Russen en Tsraëlieten ver- Italiaansch geslacht,hetwelk zich in Pruissen
tigd heeft.Van de leden nûemen wj:
t
erenwoordird,en menheefterslechtseenige geves
dtllzendeKleln-Russen,Tartarenen Duitqchers.
B einrick vrjheer u'
H'
enn von .
rïslftlli,geDe adel,meestalbehoorend t0t Russische ge- boren den lzdenMei1772teGenève.Hjtrad
slachten) die sedert 1569 derwaarts trokken, in Pruissische dienst,nam deelaan den veldis door den invloed der Polen en vooralder togt aan de Rjn en werd bj Bitsch zwaar
Jezuïeten R.Katholiek en Poolsehgezind.De gewond. Na zjne genezing zag hj zich geaanw as der bevolking bedroeg van 1864 t0t plaatst aan de kadettenschool te Berljn en
1872jaarljkstusschen 2en30/0.Behalvemet vervolgensdtlnr koning FriedrieltK iIkI- IH
den Iandbouw houden de ingezetenen zich benoemd t0t gDqverneur Van prins Karl en
bezig m et het bewerken van hout,metde tot generaal-majoor.Tn 1820 'verd jj** chef
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van eenerjks-expeditienaarEgypte,enzjne maar leidde in het kleine garnizoqn Saintes
verzameling, voor 22000 thalers aangekocht, zulk een losbandig leven,datzjn vader (4e
vond eene plaats in het Egyptisch muséum markiesFicfprdeVi'
rcùel'
M,bekenddoorzjn
teBeyljn.H'
ljontvingden rangvanluitenant- Feschrift:ptz'amideshommes,1755,5dln'')hem
generaal en betrok voorts een btlitenverbljf ln 1768 op heteilandRé bj LaRochellein
bj Lausanne,waarhj den 16den Seytember de gevangenis deed opsluiten en hem vervol1846 overleed.Zjnhoofdwerk is:nRelsezum gensmet het Fransche legioen Lorraine naar
Tempel des Jltpiter Ammon und nach Oberë- Coysica zond. Hier vqrwierf M irabea. door
gypten (1824,metatlasl''.Voortsschreefhj: zjn uitmuntend gedrag hetvertrouwen zjner
DUeber antike glasmosaik (1814)'',- rFrie- m eerderen en de toegenegenheid zjnermand
rich und Napoleon,eine Parallele(1840)':, schappen. Daar ztjn vader echter weigerde
litârische Erinnerungen (1845)'',enz. eene kompagnie voor hem te koopenj verliet
rMi
Juliu.
g,vrjheerron Xïxlfpli,eenPruissisch hj in 1770 met.den rang van kajitein de
gtaatsman en zoon van den voorgaande,ge- dienst en begafzich naar een fam illegoed in
boren te Berljn den 3osten Augustus 1804. Limousin.In 1772 deed zjnvaderhem inhet
Hj BtudeerdeteBerljn enteHeidelbeyginde huweljk treden met de eenige dochter van

regten,bekleedde verschillende staatsambten, den markiesdeAcrkzllzl,eeneschoûne,maar

werd directeur van policie te Berljn,doch jdele en oppervlakkigevrouw ,metwelkehj

legde die betrekking in 1848 neder en zag op grooten voet
,leefde,maar zich zeeronyezieh in 1851 benoemd t0tconsul-generaalvoor lukkig gevoelde.W egens zjne schuldeq llet

Syanje en Portugal,volbragtmerkwaardige zjn vader hem in 1773 eerst in de stad
relzen en ging in 1806 a1s Pruissisc.
h gezant Manosque, vervolgens op het kasteelIfbj

naar Perzie,alwaar hj den 5denNovember Marseille en eindeljk in 1775 op hetfortJoux
van datJaarte Shirasoverleed.Hj schreef: bj Pontarlier gevangen zetten. Hierknoopte
XUeber das römische Recht auf den linken hj een minnehandel aan met de l8jarige
Rheinufer (1831)'1
, - g,Die Mark Branden- echtgenoote van den belaarden mArkies d6
burg,Berlin und Köln lm Jahre 1451 (18504 avppzg:r en nam in 1t76 met haar de vlugt
3dedruk,1853)'', rDieKanarischenInseln naarAmsterdam ,waarhjzichverborgonder
u.Gebrek aanhetnoodig
(1851)''1- en rportugalund seine Kolonien den naam van M athie'
onderhoud dwong hem om zich tewjdèn aan
(1855)''1enz.
Alezander,vrjheervon Aïzlyfali,een broe- letierkundigen arbeid,vooralaanvertalingen
der van den voorgaande,geboren teBerljn uithet Engelsch.Zjn: pEssaisurle despoden 26sten December 1806.Hj studeerde in tisme''1reedste Manosque begonnen,maarte

de regten,legde zich daarenboven t0e op de Amsterdam voltooidt maakte door stoutheid
kunstgeschiedenis, was in 1845 commissaris Van denkbeelden en verhevenheid van taal
des Konings in Silézië en later raadsheer te grooten opgang. Intusschen veroordeelde de
Liegnitz. Hj gaf onder anderen hetpracht- regtbank te Pontarlier den vrouwenp overter
werk in hetlicht:Denkm:lermittelalterlicher dood en zjne beel
dteniswerdaan degalgpeBaukunst in den brandenburgischen Marken spjkerd.Ten gevolge echter van denasporlng

(1836)'' en bragt eene kostbare verzameling
van kunstgewrochten bjeen,die gedeelteljk
vnor het Pruissisch muséum voor njverheid
zjn langekocht.
M lnuut (Eene)isa1stjdmaathetzestigste

zjns vaders wqrd het verbljfvan M irabeaw
spoedig ontdekt en hj zelfin 1777 door de

Generale Staten uitgeleverd en op hetkasteel

Vincennes in bewaring gebrzgt,terwjlmen

Sophie opsloot in het klooster van St.Clara
te Gien. De brieven, door hem uit de gedeelvan een graad.Yoortsiszj in debouw- vangenis aan die vrouw geschreven,werden
kunsthet 30ste deelvan een modèl. O0k ge- later door M ansel in het archief der policie
bruikt men in de teeken- en schilderkunst te Partjs gevonden en onder den titel: pLetdat w oord als den naam van kleine deelen, tresoriginalesdeMirabeau,écritesdu donjon
waarnaar de verhouding der deelen van het de Vincennes (1792,2 d1n)''in hetlicht gemenscheljk ligchaam worden bepaald; men geven en vonden vele lezers. Voorts schreef
heeft er 48 in de lengte van het hoofd.- M irabean in den kerker zjn:rEssaisur1es
Een minuuteqlas iseen zandlooper,die in den lettres de cachet etlesprisonsd'état(1782,
tjd van ééne minuut aooopt,- en minnnt- 2 dln)''
,- een werk,datzich onderscheidt
sckoten volgen elkander op mettusschenpoo- d00r een prachtigen stjl.Eerstin December
zen van ééne minuut.
1780 werd hj uitzjnegevangenschap bevrjd.
M irabbautHonoréGabriëlVidorRiquetti, Deze laatste was we1 is waar eene harde
deelvan een uuren als boogmaathetzestigste

graafde),een dervermaardstemannen uitde beproeving voor zjn vurigen geest,doch zj
dagen der grooteFransehe Revolutie,geboren
den 9den M aart 1749 te Bignon in Provence,
toonde reeds vroeg eeneonverzadeljke leergierigheid en l erd,wegens het ellendig huweljksleven zjner Ouders, ixl 1764 naar de

ontmoedigde hem niet; met haat en wraak-

zucht trok hj nu teveldetegen een stelsel,
dat hem z0o verschrikkeljk had doen ljden.
Niet alleen had hj zjnç frischheid. zjne
veerkrachtbehpuden,maar ook zjne kennià
Câog
kaet
t
e
m ilitaire sehool van den
zich
abme
bétgrootenjver uitgebteid en zjn oordeolyevormd.Aanstonds
zocht hj door stoutepleltgedingen zjn rang
Parjsgebragt,waarhj
wtlMe aan de studie der nieuweretalen en in de maatschappj tehernemen.In Septemderwiskunde.Op l7larigen leeftjd werd hj ber 1782 bewerkte htl door zjne krachtige
luitenant bj het kavallerie-regiment Berri, verdediging vöôr de regtbank te Pontarlier
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de opheëng van het over hem en k
%ophieuit- der bajonetten zouden wjken. In dezelfde
gesproken vonnis. Daarenteren verloûr hj zi
ttinq werden,op zjn voorstel, de Afgehet procès tegen zjne gemalln (1783).Daar vaardlgden onschendbaarverklaard.Intusschen
wa
hj zelf i
jnnegeb
ehoetten moestvoorzien, ren de bedoelingen van M irabea., hoewel
geraakte n
jjP
**zl
ldeljke gelegenheid,leefde hj met uittartendevermetelheid optrad,zeer
eenigen ti
jd 0P kosten van de vermaarde gematigd.Hj verlangde de vernietiging van
zangeres H'
aberti, en nam zjne toevlugt het oude, despotieke, verm olmde stelsel en

t0t de pen. Hj schreef een aantal vlug- in plaatsdaarvaneenevrjzinnige,monarcbale
schriften over de staatkundige en mut-

constitutie,geschikt om het regt te hand-

gchappeljke gebreken van zjn tjd.Na een haven,overalvrjheid van beweglng te waarkort vertoef in Engeland keerde hj naar borgen en ontwikkeling en welvaart te beParjsterug.Hierleerdehj denegentienjarige bevorderen. Dit doel bleek ook in het den
H enriette Amelie de Fb/zrc, de Onw ettige 8sten Julj doorhem ingediend adres,waarin
dochter van den Nederlandschen dichter Onho deKoning verzochtwerd,de nabj Versailles
Z'
lcïer nan A '
tzgdzl, kennen en deze begaafde vereenigde troepen w eg te zenden.H oew el
vrouw wjddezich van 1784t0t1789metljf zjn verzet tegen detheoretische voorstelling
en ziel aan den talentvollen, maar in zjn der rregten van den mensch'' vruchteloos
gedrag hoogstbuitensporigen staatsman,dien was,oetbndehj in deNationaleVergadering
zj eindeljk aan zjn l0tmoestoverlaten.Mi- doorzjneschitterende,weqslependewelsprerJVJ'II vertrok inmiddels in 1785 naar Ber- kendheid een verbazenden lnvloed.Nadat de

ljn, waar hj aan I'
rederik11 werd voorgeBteld.In Mei 1786 bevond hj zich wederte
Parjs, leverde er eene memorie in over
den toestand der Europésche Staten en beqrak daarin met vrjmoedigheid de ongunstlge gesteldheid van Frankrijk met betrekking t0tPruissen.Hj werd daarop nogmaals
naar Berljn gezonden.Bj zjn vroeger vertoefaldaar had hj kennis aangeknooptmet
den majoor ManvLllon en htibezigde dedoor
dezen verzamelde bouwstoFen,alsmedezjne
eigene ervaringen t0tdezamenstellingvan het
w erk: rDe la m onarchie prussienne sous

feodaleStat,voornameljk doorzjn toedoen,
in den zomer van 1789 vernietigd was,wilde

hj op depuinhopen een monarchaal-constitutionélen Staat oprigten. Daartoehad hj den
stetm en de m edewerking van het H ofnoo-

dig, zoodat hj den 15den October omtrent
die aangelegenheid eenem emorieoverhandigde

aan den Koning. W él begeerde hj eene 0n-

voorwaardeljke handhaving derhervorminyen
van 4 Augustus,m aar voor 'toverige wllde

hj medewerken t0t het stichten van een
krachtig koninkljk gezag.Zelfs gaf hj aan
den Koning den raad om zjn zetel naar

Frédèric le Grand (1787,4 dln;1788,8 d1n)''. Rouen te verleggen en zich alzoo aan de
Daarin wees hj op de gebreken van den tyrannievan hetParjschegraauw teonttrekPruissischen Staat, op de hulpeloosheid en ken.Hj verdedigdedan o0k in deNationale
zwakheid der staatsinrigting,die zonder den Vergadering de krjgswet,alsmede de uitvoeregtstreekschen invloed des Konings niets be- rende magt, en poogde den 6den November
teekende,en qafmetongemeenesc,
herpzinnig- aan de ministers eene raadgevende stem in de
heid de noodlge hervormingen aan de hand. Vergadering te bezorgen.Hj k0n echterhet
Toen hj hetberigtontving,datinFrankrjk vertrouwen van laatsgenoemde niet winnen,
de notabelen zouden bjeengeroepen worden, en deze maakte door haar besluit van 7
keerde hj in Januarj 1787 naarParjsterug. November, dat geen lid van het Parlement
De Standen van Provence echter toonden, eeneportefeuille mogtaanvaarden,eene parlewegens zjne vroegere handelingen, weinig m entairem onarchie eneenm inistérie-.rirtd:ex

lust om zjne candidatuur voor de Etats onmogeljk. Aan de beraadslagingen over de
généraux te bevorderen.Nu ging hj overtot constitutie nam M irabean met jver deel en

den derden stand, en om daarvoûr afgevaar- onderscheidde zich door gematigdheid:vooral
digde te worden,kocht hj een lakenwinkel twee redevûeringen, in M ei 1790 over het
te Marseille. Hj werd hier en o0k te Aix regt van oorlog en vrede gehouden,schonken
t0t afgevaardigde benoem d,nam zitting voor hem eene glansrjke overwinning.Doch oak
laatstgenoemde plaats en begafzich in 1789 de Koning vertrouw de hem niet,in w eerwil
naarVersailles.Hierstichtehj den IdenMei van alle mem oriën, w aarin hj zjne denkhet olournal des Etats Généraux'', dat we1 beelden telkens duideljker ontw ikkelde en
is w aar verboden,maar door hem onder den den Vorst t0t een besluit zocht te bewegen.
titel: pluettres du comte de Mirabeau à ses Daarenboven nam M irabeau.die ook na den
commettants'' voortgezet werd. In de verga- doodzjnsvaders,waardoorhj e:njaarljksch
dering zelvenam hj aanvankeljk eenewaar- inkomen verkreeg van 56000 francs, steeds
nemende houding aan, doch weldra ontboei- met geldgebrek te worstelen had,gelden aan
den de overmoed der aristocratie en de haat van hetHof.Dezeschuld bezwaardezjn ge-

tegen het despotismus zjne tong,en in de weten en verlamdezjnewerkzaamheid,terzitting van 23 Junj uitte hj hetbeslissend wjl tevens het wantrouwen der Nationale
w oord, waarm ede de Revolutie een aanvang Vergadering toenara.Daarbj kwam n0g zjn
nam q immers aldaar verklaarde hj namens vroeger wangedrag. Hj zag zich achteruit
de Afgevaardigden van den derden stand,dat gezet door het Hof en door het Parlement
zj nietvoornemenswaren om aan hetbevel en t0t werkeloosheid veroordeeld, en dit
des Konings, om huiswaarts te keeren, te prikkelde zjn toorn. De aanvallen zjner
gehoorzamen, maar alleen voor de overmagt onderbuiksziekte namen t0e in hevigheid,en
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zjn reusachtig ligchaam bezweek den zden schenkomstvanFrankrjk,EngelandenSpanle
April 1791.Zjn stoFeljk overschotwerd in zocht te bewerken.In 1863voegdehj zich
het Panthéon btlgezet,maartweeJaarlater bj keizer M aœimilLaan en werd doordezen
doorhetvolkdaaruitverwjderdenverstrooid. t0t maarschalk benoemd.Daar hj echterde
Hj wasdeeenigeman,die,warehj in het zaak der Clericalen wat alte jverig verde-

leven gebleven,de Omwenteling welligt bin- digde,zond men hem in 1864 alsgezantnaar

nen de perken van orde en menscheljkheid Berljn. Nadat hj in 1866 naar Mexico was

had kunnen houden.Eene volledige verzame- teruggekeerd,stond.
hj den Keizertrouw ter

ling van zjne werken isin 1825= 1827 in 9 zjde,voerdebeveloverhetlegerteQueretaro,
deelep uitgegeven doorM lrillto..
kwam aldaar in gevanjenschapen werd den
M lrabilis L. is de naam van een plan- 19den Junj 1867tegeljk metden Keizergetengeslacht uit de familie der Nyctagineën. fusilleerd.
Het omvatééëarigekeerkringsgelassen met M iranda,een generaalder Fransche Regeleden stengel, tegenoverstaande, gaafran- publiek, geboren te Caracas in 1750, was

dige bladeren en àlleenstaandeOft0tbjscher- reedsvroegoëcierbjhetlegerinGuatimalo,
men vereenigde, sckotelvormige, des nachts moest wegens eene zamenzwering zjn land
geopende bloemen en openspringende,éénza- verlaten,begafzich naarEuropa,Om ervoor
dige,nootvormige vruchten.M.long4ora L. dezelfstandigheidvanZuid-Amerikawerkzaam
is 60- 120 Ned. duim hoog, heett eirond- te wezen, en werd divisie-generaal bj de
hartvormige, spitse bladeren en witte, in troepen derFranscheRepubliek.Hj woonde
de keel purpere, van buiten kleverige en denveldtogtvan1792bj,vergezeldeDnmonriez
des avonds zeer welriekende bloemen en naarBelglé en wasbjdenederlaagbj Neergroeit op de bergen in Mexico.M .Jalapa .r., w inden. D esw ege in staat'van beschuldiging

van dergeljke hoogte a1s de voorgaande, gesteld,wisthj zich volkomen teregtvaarheeft schierhartvormige,onbebaarde bladeren digen,doch zag zich lateruitFrankrjk veren fraaje roode,gele,witto of bontebloe- bannen, zoodat hj naar Engeland de wjk
men en groeit in Oost-en W est-lndië en in nam.In 1803keerdehjnaarFrankrjk terug,
Zuid-Amerika.
maar men vergunàe hem er geene verbljfM iraeus (Aubertus),eigenljk Le A Cre, plaats, zoodat hj zich naar Zuid-Amerika
een Nederlandsch letterkundige, geboren te begaf, en in 1804 aan hethoofd eener bende
Brussel den sosten November 1578,behoorde opstandelingen de Republiek Caracas zocht
t0tde leerlingen van Justu.
n.
NFdl,
:,omhelsde te stichten.Hj viel echter in handen der

den geesteljken stan4, werd kanunnik der Spanjaarden,werd naar Cadix gebragt, en
hoofdkerk te Antwerpen en zag zich in 1610 overleed aldaar in den kerker in Januarj
afgevaardigd naar de Vereenigde Nederlanden 1816.
t0t het bjleggen van eenige kerkeljke ge- M irht,zieMeerod.
M ires (Jules),eenvermaardFransch banBchillen.Vervolgenswerd hj aalmoezenieren
bibliothecaris van aartshertog Albertws, in
1624 deken van Antwerpenenvicaris-generaal
van Antwerpen,en overleed aldaar den 9den
October 1640.Hj heeft eene langereeksvan
geschriften in het licht gegeven. De merk-

kier, geboren den 9den December 1809 te
Bordeaux, behoorde t0t een Iàraëlietisch ge-

slacht en begaf zich in 1842naarParjs,waar
hj assistent werd bj een eFectenmakelaar,
m aarw eldra vooreigene rekening zaken ging
wurdigste van dezezjn:pcodex donationum doen. In 1849 werd htj eigenaar van het
piarum (1624)'',- rDiglomataBelqica(1627)/' XJournal des chemins de fçr''en daarna van
en pNotitia Eccleslarum Belgli (1.
630)5'. den ppays'' nam deelaan eene leening der
O0k 8chreef hj:pRerum toto orbe gestarum stad Parjs,stichtte in 1850 de rcaisse d'
acchronicon (1608)'' - en pRertlm Belgicarum tionnairesréunis''en verschafte zlch hetbezit
annales(162442dedruk 1636)''.Zjne:ropera van den rconstitutionnel''. Nadat hj zich
diplomatica et historica'' zjn in 1723- 1734 voorts te Marseille gevestigd had,kochthj
in 4 deelen in hetlichtverschenen.
uitgestrekte landerjen en mjnen in hetzuiden
M iram on (Miguë1),president der Mexi- van Frankrjk.ln 1856sloothjmetdenHeicaansche Republiek, geboren in 1831 en 0p- ligen Stoeleene overeenkomst t0t den aanleg
geleid aan de militaire schoolvan Chapulte- van SpoorWegen,en in 1857 bezorgdehj de
pec,streed in den 00rl0g tegen deVereenigde Syaanscheleeni
ng van 300 millioen realen en
Staten en slootzich aan bjdeR.Katholieke stlchtte hetSpaansche creditmobilier.In De-

partj. Na deverheëngvan Z%loaga in 1858
ontving hj hetopperbeveloverhetnoorderleger,ennadatZ'
uloagawasafgezet,werd hj
presidentderRepubliek,maarslaagde erniet

cember 1860 sloothtleene leening met de
Porte? doch in 1861 werd hj in een procès
gewikkeld, dat veel overeenkomst had met
de prpcèssen van zwendelaars in Duitschland

in,de radicale regéring onder JkarezteVera- uitden Jongsten tjd;hj werdechterin 1862
cruz t0t onderw erping te brengen. In 1860 vrjgesproken.Sedertdientjd onttrokhjzich
moest htIhetbeleg derstad opbreken,'werd aan openbare aangelegenheden en overleed te

bj Salamancaen Lagosgeslagen en zag zich Villemare bj Marseille den 6denJunj 1871.
in Mexico ingesloten.Bj eenepogingom door M lrza-schaFy ,zieBodenst
edt.
de belegeraars heen te slaan (22 December
1s (Missa) poemde men aanvankeljk de
1860)bragt Ortega hem nogmaalseeneneder- openbare godsdienstoefening in hetalgem een,
1%g toe.Du rop vlugttehj naarHavana en doch sedertde4deeeuw datbepaaldegedeelte

vervnlgens naar Europa,waar hj eene tus- van degodsdienstoefening,waarin de priester
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het oëdum of de consecratie (toeheiliging) der misen bljftonveranderd.Over de cota-

deringredienten van hetavondmaalvolbrengt. munio raadplege men het woord AvonA aal.
De kleeding van den priester ofhetmisgeDaar het avondmaal, volgens het gevoelen

d
ier daqen, t0t de verborgenheden van het waadverandertnaargelangvandekerkeljke
Christelpk geloofbehoorde,mogtenalleen ge- feesten en deJaargetjden.Hetrituaalen de
loovigen en gedoopten daaraan deelnemen, gezangen zjn in de misboeken ofmissalen

terwjl alle overigen,zooalsleerlingen enboe- te vinden en worden naargelang dertjden
telingen,voorafm et de woorden:olte,missa en naarden aardderfeesten gewjzigd.Naar
est (gaatheen,de vergadering is geëindigdl'' aanleiding van het concilie van Trente veror% V in 1570 het gebruik van
M ngemaand werden om zich te verwjderen. dende paus Péu.

Aan deze Tvoorden ontleende vervolgens de een verbeterd misboek in de geheele R.Kageheele godsdienstoefening den naam van mis. tholieke Kerk, maar zonderde tevens die geHet eerste gedeelte noemde men missa clfFze- meenten uit, waar men reeds langer dan 2
eltumenorwm (mis derleerlingen)en hettweede eeuwen een ander rituaal gevolgd had.0mofde viering vanhetavondmaalmissajdeliwm trent zielmissen zneke men onder Req%i- .

(misdergeloovigen).Laterbeteekendei' de Voor kinderen, die beneden den T-larigen
R.Katholieke Kerk hetwoordrmis''hetbjde leeftjd sterven,wordteene dankmis(engelavondmaalsvieringgebrtlikeljk Oëcium (gebed mis)gelezen.Daarmenvervolgensdeninvloed

vôsrhetaltaar).Den naam vanmisofergeeft der misO0k bezigde tegen demagtvanbooze
men aan de gewjdehandeling despriesters, geesten,tegen de snoodheid der menschen en

waardoor,zooalsmenbeweert,broodenwjn tegen de vjandige aanvallen der natuur,ont-

in hetvleesch en bloed van Christns worden stonden onderscheidene andere soorten van
nmgezet.Sedert hetveldwinnendergewoonte, missen,zooals de bruidsmis,de voorbiddingsdat de geesteljke, slechts door een helper mis en de heilige-geest-mis. M eer en meer
bjgestaan,deheiligehandelingverrigt,maakt werden missen o0k voorwerpen van geloften

menonderscheidtusschenprirateplï,
g.
:ezl(missae (missavotiva).Zjzjnallenbuitengewonemissen
privatae etsolitariae),dooreenpriesterzonder envereischeneeneafzonderljkebetalinpvoorts
hulp en zonder gezang gelezen,en openbare vermelden wtjdeeenvoudigemis,opbepaalde
wzï.
vqçezl,die w ederom in stille zzli.s.vdl en hooy- dagen van ieder Jaar voor overledenen gele-i.
:.
:ez3 verdeeld worden. Bj eene hoogmis zen, - de roode mis, w elke de leden der
worden de daarbj vereischte gebeden doorde hooge geregtshoven in Frankrjk, in roode
koristen met gezang begeleid,en de geeste- tabbaarden gehuld,steedsna devacantie bjljke,doorgaans t0t de hoogere rangen van woonden, en de gouden mis(missa aurea),
den clerus behoorend, vertoont zich, door

alzoo genoemd naar de gouden letters,w aar-

twee lagere geesteljken bjgestaan, in een medezj geschreven werd.
De meeste en drukstbezochte missen heeft
kostbaar m isgew aad.Zulk eene plegtige m is,
met gezang en muziek opgeluisterd, wordt men in Spanje.Intusschenmagook dâârgeen
doorgaans vsôr het hoogaltaar gehouden.Bj priester meer dan ééne mis op één daglezen,
de stille missen,waarvoor de priesterafzon- met uitzondering van het Kerstfeesttw aarop

derljke betaling ontvangt,is hetlezen der hj erdriemag lezen.
In de Grieksche Kerk ontwikkelde zich de
gebruikeljke gebedsformulieren zondereenig
gezang voldoende. O0k de diaken ofsubdia- plegtigheid van hetopdragen dermis op eene
ken heeft de bevoegdheid om zulke m issen eigenaardigewjze(zie lllssiche Kerkj.Door

te houden. Schitterend is vooral de plegtig- de Protestanten wordtde misverworpen,0mdat zj eene herhaalde onbloedige oFerande

heid, wanneer het m isoFer door den Paus
w ordt opgedragen. Gregorins de G'
rtmfe heeft

van Cltri8tua in strjd achten metde woorden
de daarbj gevorderde ceremoniën geregeld en des Bjbels.
tevçns vastgesteld, dat de mis alleen in de
De muziek derR.Katholiekehoogmisdraagt
Latjnschetaalmag gelezen worden.Sommige desgeljks den naam van mis en bestaat v0lgedeelten der mis,zooalshet rconiteor''?zjn gens de beginw oorden van den tezingentekst

reeds door paus DamasnsI ingevoerd.Thans ui
t het:!Klrieeleison''ofmchristeeleison'',
is de m is zamengesteld uit 4 hoofdbestand- het pGlorla ln excelsisD eo,,,jletpcretjf),,,het
deelen,nameljk:introit'
as,ofertorinm,conse- XSanctus''en posianna''!hetrBenedidus''1het
ecfïo en eommunio.Deintroïtusbestaatdaarin, rAgnus D ei''en het ïD ona nobispacem ''
.Het

dat de priester en de misdienaar bj afwisse- eigenlt
jk kerkgezang ls afkomstig van Gregoling den 42sten Psalm Opzeggen;daarna volgt rïsf.
s de Groote.T0t de uitstekendste missen

het coniteor of de openljke beljdenis van van lateren tjdbehooren die van Palestrina,

zonden, de absolutio (schuldvergifenis) en Orlando& Lasso,Jll'oùH öndelenLeoecdzldr,
eindeljk de eigenljkeinleiding,bestaandeuit en met begeleiding'van instrum entaalm uziek
eenige bjbel
verzen,doorgaans aan de Psal- heeft men er van de meest beroem de com pomen ontleend.Bj hetofertorium (oFerande) nistel?van deze en de voorgaande eeuw.
zegentde priester onder bepaalde stille gebe-

M lsanthropie of menscltenhaat is eene

den hetbrood en den wjn en waschtdaarbj soort van melancholie,voortspruitende uiteene
de handen.Overde consecratie raadplegemen valsche beoordeeling van hetmenscheljk gede w oorden Arondmaal en Transttbstantiatie. slacht. Het kwaad, dat de misanthroop van
Het formuliergebed,hetwelk depriestervöör, JJl mensch ondervonden heeft,is doorgaans

bj en na de consecratie leest, noemt men de oorzaak zjner onregtmatige afkeerigheid

den miscanon;hetis hetvoornaamstegedeelte van @lle menschen.Eene uitstekendevonrstel-
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ling van een metschenhatervindtmen in den Zjne daad heeftin haargevplg,behatve het

rMisjnthrope''van aMblière.
M lsda>d,zie Misdriif

stoFeljk nadeel,n0qeenander,datdoorsom-

a1s generieke naam ,iselke daad,diehetregt

is eene m isdaad.DeStaattreedtop,om nam ens

mige schrjvers- nletoneigenaardig- intelM zsdruf ofmodaad,alsalgemeen begrip, Idcf'
?z6F!nadeelwordtgenoemd.Zulk eenedaad

krenkt, metbewt
lstzjn van sehuld bedreven de maatschappj dat intellectueëlnadeelte
wordt en door de wet strafbaar is gesteld. vergoeden, op te heFen. Hj straft die daad.
Niet iedere da&d,die eene krenking van het Strafheet daarom in datstelsel:opheëngvan

regtmetzich brengt,iseen misdrjf:zj kan intellectueëlnadeel,evenals schadevergoeding
alleen zoogenaamd burgerljk onregt in zich herstelling is van geldeljk nadeel. V00reen

bevatten en aanleiding geven voor hem ,die mi
sdrjf,eenestrafbaredaad,isiniederFeval
de dmqd pleegde,t0tstoFeljk,materieô'
I,of noodig een waarneembaar verschjnselln de
geldeljk,pecunieëqherstelvandeschadelegens buitenwereld: niet de gedachte is strafbaar.

hem ,die door hetonregtbenadeeld isgewor- Degedachte kan onzedelnk zjn:zjligtbuiten
den.Hetmisdrjfen hetburyerljk onregtheb- het terrein van de wereldljke strafwet.De
ben ditgemeen,dat voorbelde eene daadver- daad behoeft nietaltjd in eene handeling te

eischt Avordtin strjd met hetregt;en Omdat bestaan; de wet kan 0ok in hetrniet doen''
bj de beschaafde volken de hoofdbron van eene strafbare daad zien.In het nalaten van
hetregt is de '
l
ret,z00 kan men zeggen,eene iets ligt evenw el dan alleeà eene regtskren-

daad in strjd metdewet.Iemandbouwt,bjvoorbeeld, een getimmerte Op mjn grond,
'tzj hj dàartoebeweertregttehebben,of
niet:ik beweer, dathj t0t dat bouwen 0n-

king,W anneer eenebjzondereverpligting ge-

om zichtehoorenveroordeelent0twegruiminy
van datgetimmerte,en mj tehooren magtlgen,bjdatzelfde vonnis,om diewegruiming
ten zjnen kostete bewerkstellingen,zoohj
binnen zekeren tjd aan het veroordeelend
vonnis niet gehoorzaamt. De uitspraak van
denregtersteltmjin hetgeljk:mjnetegenpartj stoortzieh daaraan niet;nuvoerikhet
vonnis uit op zjne kosten.Datismaterieël
herstelvan burgerljk onregt.Leed ik door
datonregtbovendien geldeljknadeelinmjn
vermogen,dan komt mj bovendien schadevergoeding toe, die mj bj '
t zelfdevonnis
toegekend zalzjn,z00ik haargevraagdheb.

slag: de moeder, die haar kind opzetteljk

schonden wordt,die Op den m isdadigerrust,
m et tlitsluiting van anderen. H et nietgeven
van voedselaan iem and,die van hongersterft,
geregtigd is,en dagvaard hem voordenregter, m aaktiemand nietschuldigaanm oordofdood-

Dat ispecunieël,geldeljk,herstelvan geleden burgerljk onregt. W ord ik verwond door
dat iemand mj onregtmatig slagen toebrengt,
dan is die mishandeling een misdrjf:behalve
de stoleljke schade, die mj vergoed kan
wordeni ljd ik een ander nadeel, dat niet

laatverhongeren,zal worden gestraftwegèns
kindermoord.Hetstaatdenwetgeveroverigens

vrj,Om misdrjven tescheppen,doorstrafte

bedreigen op het nalaten van iets,b.v.op
hetniet schoon maken van gooten,enz.Maar

altjd toch moet het onregt in debuitenwereld,zooalsmen hetnoemt,geob
jeetiveerdzjn:

het begin van uitvoeriny geven aan de misdadige gedachte kan poglng t0tmisdrjfzjn,
maar nlet eens is iedere daad, die t0thet
misdri
jf leiden zal als strafbare poging te

beschouwen. (zie Poging fofmisdrqf).Evenals de begrippenfoed en kwaadgeene stand-

vastige notiën zjn,onveranderljk door alle
tjden en op alle plaatsen dezelfde,evenzeer
is de kring der misdrjven in de verschillende
perioden der geschiedenis en bj de onderscheidene volken ongeljk wjd getrokken.De
grens tusschen burgerljk onregt en strafbare
ïetden waardemeter,geld,kangemetenwor- daad, tussehen zedeljkheid en regtwordtgeden:ik ljd pjn,smaad:ik gevoelmj belee- duriq verschoven.De Opvatting omtrenthet
digd.Nog een anderelementligtin dezedaad terreln van het strafregt hangt af van den
opgesloten. De geheele maatschappj heeft er gxaad van ontwikkeling en beschaving in de
belang bj,datalle mogeljk onregt,en dus maatschappj,van de daar geldende meenin0ok hetbtugerljk onreqt,wordevoorkomen, gen omtrent rgoed''en 1ykwaad'',Xgodsdienst,
en,waar het gepleegd Is,onderdrukt enher- zedeljkheid''en rregt'. O0k de Opvatting
steld.Maar waar geldeljk herstelalleen mj Omtrent den werkkring van den Staat komt
volkom en kan terugbrengen in den toestand, hier zeer in aanmerking.- De ontwikkeling
alsof mj geen onregtgeschied ware,daaris van het stratkegt onder de Germ aansche volde indruk van hetonregtop mjnemedebur- keren kan als type voor andere volken worgers niet z00 groot.Sterker is die indruk in den genomen. ln den beginne is de Staat
het geval van verwonding. Hier gevoelen naauweljks merkbkar, zeer zwak.Hetgeleallen zich beleedigd,geschoktin hetvertrou- den onregt wordt gewroken door den beleewen op de heerschappj van het regt,die ge- digde zelt'.
Het.>.
handhaafd moetworden door den Staat.H0e
% fclipsï.
q,dat ishetregt,waaraan
grooter datonregt,destegrooterdieschok.De het beginsel ten grondslag ligt van poog om
m oordenaar m aaktnietslechts inbreuk op den 00g en tand om tand''isalgemeenvankracht.

regtskring van den verslagene:hj heeftdien
regtskring geheel opgeheven,doordathj het
regtssubjectvernietigdheeft.Indenverslagene
trefthj voortsde verwanten,devriendenen
andere betrekkingen van zjn oser,- Daar
hovendien alde leden van de maatschappj.

W aar het onuitvoerbaar is,bjvoorbeeld bj
manslag, daar treden de verwanten op,om
den beleedigertevervolgen,dieaanzjnkant
bjgestaan wordtdoorzjnefamilieleden;daarin
ligt de oorsprong der familieveeten. Bj het
toenemen van de behoefte aan orde,rust en
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wet. Géen misdrjf dt
ls zonder voorafbe4er maatschapgj,buiten de familieleden,be- staande strafwet, die eene bepaalde straf
lany testellen ln de vervolging van den mis- bedreigt op het volvoeren van de strafbare
dadlger;het eerstnatt
lurljk bj de zwaarste daad.Onbepaalde straFen bestaan er 0ok niet
miadrjven,waardoorhunneregtsveiligheidhet meer.In hetovergangstjdperk van hetoude

regtsveiligheid beginnen o0k de overigeleden

m eestw ordtgeschokt.D erustverstoorderw ordt t0thet moderne strafregt?gedurende de miduit de gemeenschap gestooten;hj moetzich deneeuwen, sprak de regter meermalen eene

verwjderen in de bosschen,naar de wilde willekeurige straf,bj wjze van parbitraire
beesten;hj wordtballing,woudganqer,lupus, correctie'',uittegen hem,dieaangeklaagdwas
vagus:vogelvrj ishj,zoodathj nletzonder voor eene daad,waarvoor hj evenwelniet
gevaar voor eigen leven in de gemeenschap k0n veroordeeld worden, nmdat het wettig
kan terugkeeren, waar hem zelfs water en bewjs niet volkomen geleverd was,of 0ok
vuur wordtgeweigerd.Langzamerhand wordt wel, wanneer de daad, op zich zelve mishetdegewoonte,dathjzich doorboeteweêr dadig in 't00g van den regter, niet a1s misin de gemeenschap kan inkoopen:eendeeldier drjf bekend stond in dewetten ofvroegere
boete komt ten voordeele van den beleedigde vonnissen. Een laatsten stap in die rigting
ofvan zjne verwanten,een andergedeelte deed de wetgever in art. 6 der wet van
valt te beurt aan de overheid:ditdeelis de 29 Junj 1854 Stbl.N0 102, luidende: pde
Weuk, de ware straf: het andere is de ver- onbepaalde strafen van coninement,correctie
goeding voor geledenschade(zieBoete).Voor en ontzegging van inwoning,ï1
z bjzondere
de wanbetaling van boete,door onwilofuit wetten bedreigd,worden vexvangen dûoreene
onvermogen, komen langzamerhand de ljf- correctionélegevangenisstrafvan driemaanden
strafen in zwangjdie op hare beurtw orden t0tdrieJaren.Inhetmisdrjfonderscheidtmen
opgevolgd doorde vrjheidstralen - enstraf- tweeelementen:dedaad,hetfeiteljl
telement,
fen aan eer en goeden naam (zielke,Ge- en de schuld, het intelleduëel element.De
wetgever moet vaststellen w elke daden miB1g>#e>î.
:).
De misdaad is de daad,waarop strafisge- drjven zullen zju, en waarop dusstrafzal
ateldbj de wet.Ditiseen hoofdbeginselvan bedreigd worden. Die daden moeten in de
alle positieve wetgevingen.,,Nulla poena sine s
we
chre
tve
z0n.
0n
Voor
aauwke
tsmoe
urig
twor
moge
del
njk worden 0mpraevia lege'', luidde reeds de uitspraak van
bepaaldjwelke
hetRomeinsche regt,datis,zooalsoflzeCode graad van schuld aanwezig moetzjnbj den
Pénal dat uitdrukt: geenerlei vergrjp,gee- misdadiger, om hem voor een bepaald misnerlei wanbedrjf,geenerlei misdaad mag ge- drjftekunnen straFen,eninwelkegevallen
straft worden m et strtz-#kzl,die eer de okz:- de schuld wordt verminderd ofuitgesloten.In
tredin.q l:.gct5>
door deo:fnietaanyekon- deze laatste matérie,de leer van de sekuld
digd'
lt
llrda.Pok ditisnietaltjdz00geweest; (ziealdaar),komtdewetenschapvan hetstrafhetis een beginsel,datpas vasten wortelge- regtden regteren den wetgeverzeeztestade,
schoten heeft onder de heerschappj van het en worden aan haar vele gronden ontleend
benekreven,strafregt,endatinzjnvollenomgang t0tuitlegging en toepassing 0ok van de posieerstwerd toegepast,toen degeschreven straf- tieve strafw et.D e strafregter m oet naar aanwetten waren gecodiiceerd (zie Codjpcatie). leiding van hetgeen den beschuldigde is te
Nadat het vervolren van misdadigersen het laste gelegd in de acte van beschuldiging of
straFen dermisdrjveneendeelwasgeworden van dagvaarding en van hetgeen hem uit het
van de taak der overheid,zochtdeze in ieder onderzoek der zaak ter teregtzitting gebleken
voorhanden gevalnaar eene gepaste stxafvoor is,beraadslagenqin de eerste plaats overhet
den overtreder,- eenestraf,dienaardeeischen, bewezene of niet bewezene der daadzaken
door den toestand der maatschappj gesteld, dat is,ofde bewezen feitentezamengenomen,

het gekrenkt algemeen regtsgevoel kon be- eenmisdrjfopleveren,waartegenindestrafwet
vredlgen.M en sloeg vonnis onder den indrtlk
van het oogenblik, en paste eene straf t0e
naar om standigheden.
Allengs begon men in de meestvoorkomen-

is voorzien' vervolgens OV0r de qualiqcatie
der feiten,dat is,deregterm oetbepaaldaan-

wjzen,aan welk misdrjfde beklaagdezich

heeft schuldig gem aakt;daarna over het bede gevallen te hpchten aan anteeedenten (zie wezene der schuld van den beschuldigdeaan de
aldaar); in geljksoortige gevallen kregen daadzaken,en ten slotte over de toepassing
de vonnissen eene zekere m ate van eenvor- van de straf,bjdewetbepaald.Destrafregtsm igheid,de strafm eer en meereeneregelma- leeraren hebben zich verdiept in het maken
tige vastheid. Men zocht in ieder gevalhet vanallerleionderscheidingen indemisdrjven,
t0e te passen regtin vroegere uitspraken,en om ze diensvolgens te splitsen in soorten en
door het gewigt, dat allengs meer aan deze daarnaar te classiicéren.D00r iedermisdrjf
w etd gehecht, w erden de vonnissen zelven wordt het belang van het algemeen,van de
de eerste bron van regt,de eerste oirkonden geheelemaatschappj,aangerand;bjsommigen
van het geschreven regt, waaruit later de evenweltreedthetnadeelaan denbjzonderen
w etten geboren werden.Z00 is,onmerkbaar persoon toegebragt meer op den voorgrond,

langzaam yde gang van de zaken omgekèerd. dan bj anderen.Bj doodslag,verwonding en

De strafvonnissen zjn deoorsprong geweest
derstrafwetten;thansis,onderdeheerschappj
van de gecodifceerde strafwet, geen strafvcnnigmogeljk zondervoorafbestaande strafX.

diefstal,bj voorbeilld?springthetonmiddelljk
stolene veroorzaakt,terstond in hetoog.Bj

nadeel, den verslagene,den verwonde ofbe-

het dragen van verboden wapens ofhet0m39

610

MISDRIJF.

koopen van ambtenaren is het vaak onmoge-

enkele voorwerpen kan eenebjkomende straf
1jk,om zelfsin deverteaanteduiden,welk zjn in alle drie soorten van zaken.Depolidirectbelang van een bjzonderpersoon daar- cieovertredingen worden bj ons beregtdoor
dooris aangerand.Deze en andereonderschei- den kantonregter,dieevenwelkrachtenslatere
dingen kunnen in de leer van het stratkegt wetsbepalingen 00k kennis neemtvan enkele

van groot nut zjn,omdat in theorie moet wanbedrjven,mitsdestrafniethoogergesteld

uitgemaakt worden,of het b.v.voor een be- zj, dan zeven dagen gevangenisstrafmetof

paald misdrjf,- zooals voor valsehheid in
geschrifte- ,hetzj in het algemeen,hetzj
volgenseenebepaalde positieve wet,een vereischte is,datdoordatmisdrjfonmiddelljk
nadeelaan een bjzonderpersoon berokkend

w ordt ot'kan berpkkend worden.Eene verdeeling naar den grondslag,datsommige da-

den gezegd kunnen wordenwerkeljk inbreuk
temaken op bestaanderegten,terwjlandere

die regten slechts in gevaar brengen - b.v.
het vervoer van buskruid op ongeoorloofde

wjze,zonderinachtnemingdervoorzorgsmaatregelen,diedaarvoorgesteld zjn,- terwjl
daaraan dan eene derde klasse wordt toegevoegd onder den naam van policieovertredingen heeft geene reden van bestaan, omdat
handelingen, die regten in gevaar brengen,
even goed als policieovertredingen,we1dege-

zonder geldboete t0thoogstensvjfenzeventig
gulden - ;dean'ondissementsregtbank neemt
kennis van de meeste wanbedrjven,correctionéle zaken,en voor het qeregtshofstaan
zj teregt,die wegens een crlmineelfeitbeschuldigd worden.
De andere verdeeling van de misdrjven,
die de Code Pénal er op na houdt en nM r
welke de misdaden en wanbedrjven worden
gescheidenin twee soorten,nameljk:pin die
tegen de algemeene zclà, la chose publique,
en die tegen sbjzonderepersonen'' waaraan
daarna in een afzonderljk boek eene derde
klasse wordt toegevoegd onder den naam van
Xpolicieovertredingen'',mistallezoowelweten-

schappeljke als logische waarde.Beterisin
elk gevaldeclassifcatiqw>arbjdemisdrjven

worden onderscheiden naarmute van de soort

ljk regten aanranden, al is het in eenen van regten,die in devoornaamsteplaats door
meerverwjderden graad.- Demeestestraf- haar worden aangerand, onafhankeljk nawetboeken beAelzen 0ok eene verdeeling, en tuurljk van de mate van straf, die erover
dienovereenkomstig vindt men Ze afgedeeld 't algem een op bedreigd staat.Diensvolgens
in titels,hoofdstukken en afdeelingen,waar- scheidt1en ze in:10misdrjventegendeyerboven opschriften geplaatst zjnjwaarin de 'sonen, b.v.moord,verwonding,bedreiglng,
soortvan m isdaden verm eld wordt,waarover enz.; 20 die tegen het vermogen,diefstalen
elke titel e1k hoofdstuk en elke afdeeling verpantebedrjven,'tzj daarbj hetbehalen
handelt. O0k dezehandelwjzeisnietzonder van voordeel of alleen het toebrengen van
practische beteekenis, om dat de regter uitde nadeelbeoogd wordt;30dietegen de familieopschriften, in geval van twjfelomtrentde regten, b.v. verduistering van staat, echtuitlegging vandewet,gevolgtrekkingenmaakt breuk, enz.; 40die tegen de maatschappj,
omtrentde bedoeling vandenwetgever,welke waartoe behooren de daden, die het algebljktuitdeplaatsingvan zekerartikelonder m een vertrouw en schokken,b.v. valschheid;
dat bepaalde opschrift.Eene verdeeling van

en 50 die tegen de organisatie van de m aat-

de misdrjven naarmate van dezwaartevan schappj,den Staat,zooalshoogverraad,land-

de straf, die er op bedreigd is,heeft uitslui- verraad, rebellie enz. M en spreekt o0k n0g
tend belang voor de leer van de com petentie, van penkelvoudige''en pgequalifceerde''m isdat is de leer,w aardoor bepaald wordt,voor drjven.Methetrenkelvoudig''misdrjfbedoelt
welken regtereenmisdrjfmoetwordenberegt. men dan a1s 't ware den stam vorm ,de type,
Zeer bekend is de drieledige verdeeling,die van zekere klasse van misdrjven,en noemt
onze Code Pénal in dit opzigt handhaaft, hetmisdrjfgequalifceerd,alsin een gegeven

nameljk die in:crimes,délitsetcontraven- geval,dieoorspronkeljkevorm voorkomtonder
tions,datis:misdaden - ,.in engeren zin,verzw arende omstandigheden, die de gew one
wanbedrjven en polideovertredingen.Policie- straf in zwaarte doen stjgen. Z0o is phet

overtredingen leveren die overtredingen op, arglistig wegnemen van roerend goed uithet
welke nietzwaarder gestraftworden dan met bezit van een ander''Xeenvoudige diefstal''1
gevangenisstrafvan tenhoogstevjfdagenmet die gequalifceerd wordt door de verzwarende
of zonder geldboete van hoogstens vjftien om standigheden, wanneer de wegnam e b.v.
francs - in strafzaken isde w aarde van de geschied is m et inbraak buiten of in huis,
fr
nFe
c nges
s
ta
ra
zt
jenld 0P 50 cents - ; correctionéle of uit eene bewoonde behuizing, of op den
gevangenisstraf Van ten hoogste Openbaren weg,ofbj nacht-ofdoorzamenvjfjaren,ontneming van sommigeregten en werking van meerdere personen,ofmet valgeldboete t0teen onbepaald bedrag:de feitenj sche sleutels,ofdoordienstboden,herbergiers,
waarop deze stralen zjn gçsteld,heeten cor- voerlieden, enz.enz. rGeprivilegiëerd'' heet

rectionéle zaken,délits,wanbedrjven.Misdaden, crimes, worden met criminéle straFen
geboet:tuchthuisstraf,envroeger00kljfstraffen: deze zjn onteerend, dat is,zj hebben
bjzonderegevolgen voorderegtsbevoegdheid
van hen,zoowel in burgerljkealsin staatkundige zaken, die tot deze soortzjn verQnrdeeld geworden. Verbeurdverklaring van

hetmisdrjf,wanneerhetnietofminderzf
- le

gestraft wordt, omdat het gepleegd is door
sommigepersonen tegenovei anderen,t0t wie

zj ià zekere betrekking staan, of wanneer

het voorgevallen is onder zekere omstandigheden,aan welke betrekkingen ofomstandigheden de wet de straFeloosheid of mindere
strafbaarheid heeft verbonden. Z00 wordt,
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volgens0nsregt,diefstaltusschenechtgenooten

en tusschen verwanten in de regte 1jn niet
gestyaft; het feit is en bljft misdrjf, maar
een straFeloos misdrjf- gepriviligiëerd-,dat
slechts aanleiding geeft t0t het vragen van
schadeloosstelling voorden burgerljkenregter
(zie Straf).
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worden. Onze wet onderscheidt in de eerste
plaats of de mishandeling den ambtenaar of

den bjzonderen persoon treft. Eenvoudige

mishandeling van een particulier wordt verzwaard door de omstandigheid, pdat uit de
gewelddadigheid eene ziekte ofeenbeletBelom
te werken is ontstaan van meer dan twintig

M iserére of ))erbarm u''is de naam van dagen-''Die termjn iseen zoogenaamde pfaeen beroemd kerkpezang, ei
genljk van den tale termjn'': de strafbaarheid van de mis57:ten Psalm , beglnnende met de woorden: handeling wordt afhankeljk gesteld van een
XMiserére mei, Domine! (Heer, erbarm u latere omstandigheid,die ligt buiten den wi1
mjnerl''.Bovenaliseene compositievan het en buiten de magt van den misdadiger.De
?Miserére'' van Allegri vermaard;het wordt aanklager: het Openbaar Ministérie moetna-

Jaarljksin de week vöôr Paschen indePau- tuurljk èn het bestaan èn den wetteljken
seljke kapélte Rome gezongen.00k andere duur van de ziekte of van het beletselom
com ponisten hebben voor datlied uitstekende den dageljkschen arbeid te doen,bewjzen:
de straf wordt dus mede bepaald door een
muzirk geleverd.
M lsgeboorte (monstrum)noemtmeneene gevolg, dat de misdadiger nietgewild,noch
misvormdterwereld gekomen vrucht.Zj kan bedoeld,noehgekendkan hebben.Destratbaarop verschillendewtjzeontstaan,nameljkdoor heid w ordt verhoogd,zoowel voor hetgeval
devormingvan overtolligedeelen,doorstoornis
ill de ontw ikkeling zoodat sommige deelen
achterljk bljven of Ontbreken, door ineensmelting van tweelingen. door misplaatsing
van deelen enz.De Oorzaken vanhetontstaan

dat ziekte of beletselom te werken alofniet
hetgevolg isvan dem ishandelingen,w anneer
deze is gepleegd met pvoorbedachten rade of
metgeleiderlage,navecpréméditationouguetapens'.Het begaan van devoormeldegeweld-

van pisgeboortrn zjnin den regelonbekend.
M lshandellng is eene soort van injurie,
en Avel eene zoogenaam de Krealinjurie''(zie
Injurie).Zj bestaat in de ligchameljkebelee-

dadighedenjegenswettigeOfnatuurljkeouders
en groototlders wordtden bedrjverzwaarder
aangerekend,dandergeljkfeittegenoverieder

diging van een persoon,zonder datde dood
het gevolg is van de geweldpleging.In den

ander. Vroeger was dit in de Code Pénalj
evenals vadermoord en verwantenmoord,een
zelfstandig, zoogenaamd rgequaliiceerd mis-

laatsten tjd steltde strafwetgeverbj debe- drjf'.hetwelk isafgeschaftdoorde wetvan
schaafde natiën 0okdemisllandelingvandieren 29 Junj 1854 Stbl.N0. 103,die,in hetal-

strafbaar.M ishandelingheeftplaatsdoordaden, gemeen, en o0k hier in deze matérie, vernietdoor w oorden:doorhetbezigenvanw oor- zachting van strafen heeftaangebragt.
den kanm en zieh tegenovereen derde schuldig
!rBedreiging en geweldpleging tegen deqe-

maken aan een andermisdrjf,zooals:hooll, nen,die methet Openbaar gezag bekleedzljn

laster ofbedreiging;mishandelinr in denzin en die de openbare magtin handen hebben'',
van de strafw etw ordtdaardoornletgepleegd. wordt alsafzonderljk misdrjfin 0nswetboek

Elke ligchameljke beleediging is,in ruimen behandeld - hoewelminderjuist:deomstanzin genomen, eigenljk eene mishandeling, dirheid,dateen ambtenaarhetvoorwerpder
maar daarom nog niet als zoodanig door de mlshandeling is,behoort den dadereenvoudig

wetstrafbaar gesteld. Onze Code Pe'nalkent als verzwarende omstandigheid ill rekening
niethetmisdrjfvan hetmtoebrengen van lig- gebragt te worden. De wetgever is doordie
chameljk leed'' hetwelk we1 11 sommige afzonderljke behandeling in meerdere onloginieuw ere Duitsche wetgevingen wordtaange- sche onderscheidingen en gevolgtrekkingen
troFen. De meest gewone vorm van mishan- vervallen.Hettoebrengenvan slagen- fraqdeling men z0u kunnen zeggen dengrond- Fdr,zegtde Fransche tekst aan een m aglror- - w ordtin 0nswetboek strafbaargesteld straatspersoon,die in functie is,ofnaaraanonderden naam van rhettoebrengenvankw et- leiding althans van eene zjner ambtsdaden,
suren,slagen ofstooten'',- fairedesblessures w ordt verschillend zwaar gestraft, al naar
ou porter des coups
zooals de Fransche mate er alofgeene kwetsuren,blessuren,of

teksthetuitdrukt.Deregtsleer-jurisprudentie ziekte',- zonder nadere tgdsbepaling - uit
vat die uitdrukkingen zoo ruim mogeljk op, ontstaan, en ofal dan nietbloedstorting het
en verstaater onder:stompen,slaan ,stooten,
kwetsuren en verwondingen en verminkingen
veroorzaken,laten vallen door iemand omver
te loopen, duw en)metharde VoorWerpen in
aanraking brengen.bjv.metsteenengoojen,
enz.; maar kan er tgch niet elke beleediging aan het ligchaam onder brengen,zoodat
er niet invalt:het duw en en dxingen zonder
stooten en vallen,en zonder dateene kwetsuur,wonde ofverminking volgt.Iemand aan
hethaartrekken,in 'tgezichtspuwen,iemand
voorzigtig opnemen en boven 't water hou-

gevolg er van isgeweest:- om standigheden,

waarop bj de mishandeling van particulieren

volgens de w et geene acht wordtgeslagen:
en de dader belooptde doodstraf,a1stengevolge van de mishandeling binnen veertig da-

gen de dood van het slaqtoFer is gevolgd.
Veorbedachte raad en gelelderlage zjn o0k
hier w ederom teekenen van hoogeren schuldgraad en dus aanleidingen voorhetuitspreken
vanzwaarderestraFen.Kwetsuren,toegqbragt
met de bedoeling om te dooden worden ge-

qualiqceerd als rManslag''(zie Moord.
q Bj
den'
) zjn b.v. handelingen,die onder 0ns sommige andere misdrjven is het bedrjven
tegenwoordig regt straFeloos gepleegd kunnen van mlshandelingen eene bjkomende,en 4an
39*
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verzwarende omstandtgheid, b.v.bj pbedelarj,.landlooperj''
,- vagabondage- ,en bj
Xonwettigegevangenhouding''(zieInhecldenis4- 1.$.MiBhandeling dooronvoorzigtigheid,
niet moedwillig, wordt natuurljk niet z00

zjn gewoonljk loozingen van gestold bloed,
gevolgd door periodieke pjnen in de lenden
en den buik.Deaanleiding t0teenemiskraam
ligtdikwjls in hevigegemoedsaandoeningen,
overmatige vermoejenis,algemeene zwakte,
zwaar gestraft a1s de moedwillige. Enkele uitwendige beleedigingen enz.,alsmede inden
mishandelingen vormen wederom zelfstandige ziekeljken toestand dervrucht.
misdrjven,zooals:srontmanning'',- castra- M ispelboom (MespilusGermanicaL.
4is
fiop - en het afdrjven van de vrucht - de naam van een boom ,diet0tde familie der
abort%n Jeogfd-dlf- om het even op welke Pomaceaebehoorten in debosschenvanNoordwjze hetdoelbj hetlaatstemisdrjfbeöogd Europa qroeit.Hj wordtniethoog en heeft
ofbereikt wordt.Aanranding van deeerbaar- langwerplg-lancetvormigey van onder viltige
heid,00k waarzjmetmishandeling gepaard bladeren, alsmede ongesteelde,alleenstaande
gaat,wordt 00k als een zelfstandig misdrjf bloemen.Detqlvormige,pruinevruchten zjn
behandeld en gestraft.Mishandsllngen zjn, eersteetbaar,wanneerzj tusschen stroo t0t
evenals de doodslag, versohoonbaar,in geval gisting zjn gekomen;zjzjneenigzinszamenzj uitgelokt, geprovoceerd zjn door zware trekkend.
gewelddadighedenJegenseenpersoongepleegd: M issie, zie Zending.
z0o 00k,lndien zj strekken om bj'
ldag het M ississippi, afgeleid van woorden der
inklimmen, inbreken ofindringen in een be- Algonkin-lndianen,welke Vader der Airî**>
woond huis ofdeaanhoorigheid daarvan afte beteekenen,is de naam van de grootsterivier
w eren.Eveneensisdecastratieverschoonbaar, in Noord-Amerika.Zj besproeit 10 Staten,
ont
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het gewest der
Zw arteHeuvels,

die gedeelteljk

de waterscheiding vormentusschen de Golf
van Mexico, de
Hudsonsbaai en
den Atlantischen
Oceaan.Hieront-

springt zj ter

q,

De gewone mispel.

deljkenoodzakeljkheidbestaat,wanneermen
des nachts de inklimm ing of de inbru k in
een brwoond huis wi1tegengaan,en waar
men zlch verdedigt tegen de bedrjvers van

,

en Seltool#aft

hoqgte van 51Q
Ned.elbovende
oppervlakte der
zee en ontmoet
na een korten

l00p hetItasca-meer (47014'N.B.),datmen

doorgaans als hare bron beschouwt. A1s
eene beek ter breedte van 5 Ned. el ver-

laat zj dat meer en stroomtvoorwaartsin

diefstal en plundering met geweld oàderno- eene noordoosteljkerigting,vormteenaantal
men. Het nieuw ontwerp v00r 0ns Neder- stroomversn:llingen en vereenigtzich bj het
landsch Strafwetboek behàndelt de afdeeling Traverse-meermetdeLaPlace-rivipr.Zjdoor-

mishandelingen''eenvoudiger,doelmatigeren sngdtvoortsn0g andere grootereen kleinere

logischer,dan de Code Penal. Gelukkig kan
de slechtestrafwetnietmeerzoovele ongelukkige gevolgen hebben,:u,vooralna de wet
van 1854, de strafregter meerdere magtheeft
gekregen in de toepassing van de strafdoor
Ge uitbreiding van de leer der rverzachtende

omstlndigheden.''

merenjten laatstehetCass-enW inibigoshishmeeren beweegt zich nu t0taan haren mond

ineenezuideljkerigting.Deeersteaanzienljke
watervallen zjn dievanPeckagama,waarde

rivier zich in een sterk hellend rotskanaalbe-

geeft.Vanhiert0taan harenmon;iszj voor
stoombooten bevaarbaar.Alleen bjdeSt.An-

M lskraam is het ter wereld komen van thonpFallsondervindtdevaarteene belemmeeeneonvoldrageneenonontwikkeldevrucht.Zj ring.Veertien Ned.mjlverder benedenwaarts

valt bj den mensch tusschen detweedeen ontvangt zj deMinnesotaofSt.Petersrivier
vjfde maand derzwangerschap.Na dien tjd uit het westen en ongeveer 130 Ned.mj1
gM t zj overin eeneontjdigeverlossing.De verder naarbeneden de St.Croix uit het00s-

kenmerken van den Mnvang eener miskraam

ten,en breidt zich du rna uit tothet Pepin-
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meer (40 Ned.mjl lang en 4,8 breed),in beginnen de moerassen. Deze breede aarden
welks benedenuiteinde de Chippewa uit het wallen van de Mississippien van harezjrinoordoosten zich uitstort.Op 42ON.B.wor- vieren zjn devruchtbaarstegedeeltenvanhet
den de wateren der Mississippimet die der Mispissippi-dal; hier vindt men suiker- en
W isconsin, op 40O met die der Des Moines katoenplantaadjes,en hieren daarheeftmen

en op 39O met die der Illinoisversterkt.Na de kruin dier dammen kunstmatig verhoogd,
een 100p van n0g 29 Ned.mt
llontvangtzj om het land tegen overstroomingen te beveide Missouri, een magtige stroèm , die hare ligen. Debanken ofdammen zjn hethoogBt
heldere wateren troebelmaakt.W jdersont- en het breedst, waar de rivier haren l00p
vangtzj n0gdeKaskakia,deohio,deW hite onveranderd behouden heeft. Hier en daar

River,deaanzienljkeArkansas,deYazooen
de Red River.Onmiddelljk na harevereeniginy metlaatstgenoemdeschieten vandeMississlppi4 armen uit,welkeechterinrjkdom
van water de hoofdrivier Op verre na niet
evenaren.De eerste arm,deAtchafalaya,eene
oude bedding der rivier?stortzich uitin eene
evenzoo genoemde baailn deGolfvan Mexico.
De tweede, de Iberville,verlaat de hoofdri-

echter ondermjnt zj de dammen, doet ze
instorten en vormteene nieuwebedding.Bj
lagen waterstand hebben deze dammen,van
de rivier gezien, het voorkomen van hooge

djken,- bj gemiddelden waterstand verheft
de rivier zich ongeveer t0t de hoogte der

dammen, en bj hoogen waterstand stroomt
zij er overheen en bedelft de uitgestrekte
laagten onder hare wateren. Bj den 00r-

vier aan de oostzjde,stroomt door eenige sprong der Atchafalaya neemtde Mississippimeren en vindt desgeljks zjn einde in de delta een aanvang. Deze heeft eene uitgeGolf van Mexico. De andere twee armen, breidheidvan 6559 (
E)geogr.mjlenligtvan
Plaguemine en Bayou la Fourche genaarad,
verlaten de Mississippi op de Nvestzjdetusschen de Atchafalaya en New-orleans: de
eerste vereenigt. zich met de Atchafalaya en
de tweedestortzich uitindeGolfvanMexico.
00k de hoofdrivier bereikt 153 Ned.mjlbeneden New-orleans m et zes monden bovengemelde Golf. Haar stroomgebied,dat harer

eenige Ned.duim tOt3 Ned.elboven de 0ppervlakte der zee. Haar grootste gedeelte

overschrjdtde kustljn en strektzich uitin
de Golfvan Mexico.Daalzj pagenoeg ieder
jaar onder water wordt gezet, bestaat zj
grootendeels uit meren en moerassen,diemet
riet,struikenenboomen(vooralmetcypressen)
begroeid zjn,terwjlhare uitwasemingen er

het klimaat z00 ongezond maken,datdelandbouw op slec,
hts weinige plaatsen kan gedreven wordell.De eigenlpke bedding derrivier
van den mond der Ohio t0t aan zee besinat
rivier m oetw orden aangemerkt.
uit eene harde, blaauwachtige, ongemeen
D e bovenloop der Mississippikronkeltdoor taaje kleisoort, die haast bestand is tegen
eene schilderachtige landstreek en tusschen water.Die leem verschilt aanmerkeljk van
St. Paul en Dubuque is het dalingesloten de hedendaagsche bezinki
nqen derrivier;zj
door steile rûtsen, welke zich verheFen ter isveelouderen ondertalrjkevormingenvan
hoogte van 180 Ned.e1.Verdernaarbeneden, lateren tjd begraven.Eene dergeljkeharde
t0t aan den mond van de Missouri, is het kleilaag heeft men 00k op den bodem van

aanzienljke zjrivieren omvattend, heeft de
uitgebreidheid van 58514 1 geogr.mjl.Verreweg het grootste aandeelheeft daaraan de
Missouri, zoodatdezeeigenljk alsdehoofd-

aanliggend land n0g altjd heuvelachtig.Bj onderscheidene zjrivieren derMississippi,alsden mond der Ohio begint het alluviaalge- mede op dien van alle meren der delta gewest, waar zj zich voortspoedt doorlaag- vonden,en bjhetboren van Artesische putvlakten? die zil tjdeljk overstroomten met ten bj New-orleansisgebleken,datzjaldaar
haar slib bedekt. T0t die laagten behooren
vooralhetSt.Francisbassin,deYazoo-gronden
en de Tensas-moerassen.Iedervan deze laagten heeft eene lengte van 250 t0t 300 en

digtonder de oppervlakte gelegen is en,met
zandlagen afwisselend,zich uitstrekttoteene

diepte van 180 Ned.e1.Bj gedeelten stroomt
de rivier over deze onbedekte kleilaag,die

breedte van 50 t0t 80 Ned.mjl.Zj
vormen nagenoeg ontoegankeldke,met bosch
en riet begroeide streken;zj wachten op Ontginning en onderscheiden zich bj inpoldering

elders, met zand, grind Of slib is bedolven.

steden.Overden geheelen afstand(1800Ned.
mjl) van den mond derOhio t0taan zeeis
de bedding der rivier tusschen natuurljke,
door den stroom opgeworpene dam men beslotenqdezezijn 3 t0t5Ned.mdlbreedennabj
hetwaterhethoogst;naarde landzjdeworden zj allengB lager,en waarzj eindigen,

hout begroeid zjn. Zulke sljkbanken liggen zelden geruimen tjd Op dezelfde plaats,
wantzj worden vooren na doorden stroom

eene

H ier en daar vindt m en groote banken van
zuiver kiezelzand, vooral Op die plaatsen,
waar de stroom sterk genoeg is om het slib
door eene ongemeene vruchtbaarheid.Slechts w eg te voeren,m aar niet sterk genoeg om
aan de oostzjde heef
tde Mississippi hier en o0k hetzand voortte stepen.W aarde sterke
daar hooge oevers, welke niet t0t de allu- stroom 00k het zand medeneemt, vertoont
viaalgronden behooren,bepaaldeljk tusschen zich steeds de bedding van harde klei. op
den mond derOhio en Memphis,alsmedevan de plaatsen echter,waar de rivier hetlangdeu mond der Yazoo-rivier tût aan den aan- zaamstvloeit,bedektzjdeleem metsljk en
ardeten deze vormen we1eens banken,die
vang der delta.04 dezehooge oeverzoomen a
(b1uFs)verheFen zlch de meesteMississippi- boven het water uitsteken en met kreupel-

aangetast en naar de delta gevoerd.
Daar de middenste hoofd-ader der Mississippivan het noorden naar het zuiden vloeit,

schrjdt de rivier, vooral beneden den mnnd

614

MISSISSIPPI.

der Ohio, met vele kronkelingen voorwaarts uit, die enkel veiligheid en bewerking v0rnaar de delta.Hier en daarl0@tzj zooda- dert, en de overstrooming van 1858 heeft
nig heen en weder,dat de beddlngen slechts aan den benedenloop der Mississippi eene
door eene smalle landtong gescheiden zjn. schade veroorzaakt, die niet veel kleiner

Dikwjls is de rivier door zulke landtongen is dan het kostenbedrag der bedjking,dat

heengebroken om haren l00p te verkorten, op 7 millioen dollars is geraamd.
waarna de voormalige rivierbedding een.sikDe scheepvaart op de Mississippi wordt
kelvormig meer doet ontstaan. Schoon de niet alleen bemoejeljkt dooi dwarrelstrooMississippi op die wjze nu en dan kronke- m en,maar00k doorvan de oevers losgerukte
lingen verliest,volgt zj n0g geenszins den stukken grond en doorin hetslibvastgehechte
regten weg,Ja, zj schept zelfs nu en dan boomstammen. Zeilschepen behoeven vaak
nieuwe krommingen. Het verval van water 5- 30 dagen,om van den mond New-orleans
bedraagt over hare geheele lengte ongeveer tebereiken,terwjlzj den terugtogtbj gun12 Ned.duim opdeNed.mjl.Hetgrootstege- stigen wind in 12 uren aûeggen.Tegen den
deeltevandatvervalbehoortnatuurljkaan ha- stroom varen er echter nagenoeg alleen
ren bovenloop,en hetkleinste ontwaartmen stoom booten, en v00r het transport van de
tusschen den mond derOhioen de zee.Bj voortbrengselen des lands bezigt men er
dien mond ligt gedurende hoog water haar groote, platte booten (arks), die de rivier
spiegel 98 Ned. el boven dien derzee, en afzakken, maar niet terugkomen. De eerste
daar de rivier alsdan n0g een lengteheeftvan stoomboot voor de Mississippi werd in 1811
1755 Ned.mjl,bedraagt haar vervalnaau- te Pittsburg gebouwdj en thans varen er

weljks 56 Ned.streep op deNed.mjl.O0k
dit iaauwe vervalvermindertbenedenwaarts
n0g weder aanmerkeljk,- overdelaatste
150 Ned.mjlt0t20 Ned.streep op deNed.
mjl.Niettemin behgudtdeMississippit0taan
harenmond eeneaanmerkeljkesnelheid.Deze
bedraagt over een aanzienljk gedeelte 1,8
Ned. elin de seconde.Eerst bj de armen
van den mond is die snelheid veelgeringer.
Men schrjftdiegroote snelheid t0eaan hare
geringe breedte en aanzienljke diepte. Die
breedte toch is tusschen de Ohio en de Arkansas Ongeveer 1370 Ned.el en bj NewOrleans slechts 750 Ned.el.Eerstlater ont-

vangt zj eene breedte van 2400 Ned.el.
Aanzienljk is daarentegen harediepte.Deze
bedraagtbj den mond derohioop dediepste
plaatsen 27 Ned.el;zj behoudt die diepte
en wordt in de delta nog dieper. H ier en
daar bereikt zj zelfs eene diepte van 45
Ned.el.
De rivier wast op verschillendewjzen en
verschillende tjden,omdatde winter-,lenteen zomerregens op haar uitgestrekt gebied
op verschillende tjden nederdalen.De westeljkezjrivieren ontspringen op hoogebergen,
waar de sneeuw reedsin hetbegin vanJunj
smelt,- de oosteljke daarentegen op lage

1564 mrteyneruimtevan 373000 ton.
M isslsslppi is de naam van een der
Zuideljke Statep van Noord-Amerika. Hj

ligt tusschen 30013/- 350 N.B. en 88071'91041'W .L.van Greenwich en grenst in het
oosten aan Albama,in het zuiden aan deGolf
van Mexico en aan Louisiana,in het westen
aan Louisiana eninhetnoordenaanTennessee.

Zjne oppervlakte heeft eene uitgebreidheid
van 2218 (n geogr.mjlen zjnbodem bezit
een éénvormig voorkomen. De kust aan de
Golf van Mexico is van goede havens verstoken en door eene reeks van lage eilanden
van de opene Golfgescheiden.Daarop volgt
eene zandigevlakte,waarin men metcypressen begroeide moerassen.aantreft, gevolgd
door gtoote dennenwouden. Het binnenland
is golfvormig, zelfs heuvelachtig en bestaat

gedeelteljk uit prairieën en gedeelteljk uit
bosschen. Deze nuplands'' naderen t0t aan

de Mississipgi-rivier,doch wtjken ten n00r-

den van Vlcksburg landwaarts en omsluiten eene vruchtbare alluviale vlakte.TOtaan

de overzjde der Yazoo, t0t op een afstand
van 80 Ned.mjlvan de Mississippi,strekt

hier het overstroomingsgebied dezer rivier
zich uit. Het Ned. bunder levert er 9- 12
Ned. mud tarwe en 3- 5 balen katoen. Te
heuvels, waar de sneeuw eerstin Maartver- betreuren is het,dat men na den burgeroordwenen is. In het algemeen ontwaart men, l0g en sedert de emancipatie der slaven de
dat de Mississippi van den mond der Ohio zorg v00rde djken verwaarloosd heeft,z00t0taan zeeJaarljksslechtseenmaalwasten dat te voren vruchtbare landen reeds verdaalt; gedurende 7 maaùden, van het einde anderd zjn in moerassen, waar alligators,

van December t0t aan beteinde van Julj slangen en vergiftige insecten hun verbljf
staat zj boven hare middelbare hoogte en houden.

de overige 5 maanden er beneden.Hetver.
schil tusschen haren hoogsten en laagsten

Deze Staat wordt door een groot aantal

r
ivieren besqroeid.De voornaamste van deze
is de Mississlppi,dieerover4 breedtegraden

waterstand bedraagt bj St.Paul5,4,bj St.
Louis 12,8 en bj' New-orleans 6 Ned. el. de westeljke grenzen vormt.Tothare zjriZelfs de zwaarst: djken aan de Mississippi vieren behooren er de bevaarbare Yazoo en
voldoen n0g nietaan den eisch,om het land dedesgeljksbevaarbareBigBlack River.De
tegen alle overstroomingen te beveiligen, PearlRiver ontspringtin hetmidden van den
want zj zjn veellageren zwakker dan de Staat en stort zich uit in het Lake Borgne,
djken aan de Rjn, dePo en de W eichsel. eene baaider Golfvan Mexico.Zj vormt geEene behoorljke indjking iseene zaak van deelteljkdegrensnaardezjdevanLouisiana.
het grootste belang.Tusschen de Ohio en de Ook de Pascagoula,zichindeGolfvan Mexico
Re; River Btrekteene vruchtbare vlakte zich uitstortend, is gedeelteljk bevaarbaar.Ein-
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deljk heeftmen ern0g de Tombigbee en de volksvertegenwoordigers. Zjne hoofdstad is
Tennessee.
Jackson aan de Peaxl River.Van de overige
Het klimaat is er in hetalgemeeh zacht, steden noemen wjVieksburg,NatchezenC0maar verschilt zeer naar gelang van de lig- lumbus.
ging derlanden.In het zuiden heeftmen geIn hetjaar 1682 nam La 8allein naam des
durende den zomereenetropischehitteenmen Konings van Frankrjk hetgrondgebied van
wandelteronderoranjeboomen,terwjlinhet Mississippi in bezit,en in 1699 bpuwden de
noorden onzeEuropéscheooftboomengroejen. Franschen een fbrt aan de Baaivan Beloxi.
Vicksburg heeft eene gemiddeldeJaarltlksche In 1716 werd Natchez gesticht.Met uitzon-

temperatuur van 19,20C.j maar deze klimt dering van het gedeelte ten zuiden van den
gedurende 94 dagen boven 32OC.Gedurende 3lsten breedtegraad werd het land in 1763
den herfst heerschen er moeraskoortsen.De doorFrankrjkaanEngelandafgestaanenverlandbouwer ploegterin Februarj)zaaithet viel later aan de Unie,die aan dezen Staat
koren in Maart en oogst de wintertarwe en aan Alabama een territoriaal bestuur verin Mei.Het vee bljft er gedurendehetge- leende. In 1811 nam de Unie o0k hetzui-

heele Jaar in de opene lucht.T0tdevoort- deljk gedeelteinbezit?enhetgeheelegebied

brengselen van den bodem behooren er por- werd nu gesplitst in 2 deelenjwaarvan het
seleinaarde en zand tothetbereiden van glas. oosteljkeAlabamavoxmde,terwjlhetweste-

Debelangrjkste boomen zjn eraltjd-groene ljke onder den naam van Staat Mississippi

eiken en ceders,cypressen ,beuken-,esschen- den lsten Maartvan datJaar in de Unie werd
en iepenboomen, en de bosschen geven er opgenom en. Mississippi w as e0n der eerste
groote hoeveelheden timmerhout, tergentjn, Staten, welke zich aan de ZuideljkeConfeteeren anderebjproducten.Debevolklngtelt deratie aansloot. Doch reeds den 3lsten Deeromstreeks830000 zielen(1870).Haarvoor- ceulber 1861 veroverden de troepen der llnie
naamste bedrjfis land-en plantaadjebouw, Beloxilen Vicksburg bezweek na eene lang-

doch deze zjn sedertdeemancipatiedersla- durige belegering den 4den Julj 1863.Den
vçn aanmerkeljk acàterlitgegaan.Hetvoor- 23stenFebruarj1870werdMississippiopnieuw
naam ste voortbrengsel is er katoen,en men alsStaatin de Unieingeljfd.
leverde er in 1860 nagenoeg 1200000 en in
M issolonghi(Mesolongion),eenevesting
1870 bjna 565000 balen.Daarenboven ver- en tevens de hoofdstad der Grieksche nomarbouwt men er maïs, suikerriet:tarwe,bataten, tabak, haverj gerst enz.In 1874 had
men er voorts88000 paarden,100000m uildieren,330000 runderenen kalven,180000melk-

chie Acarnanië-Aetolië, ligt aan den ingang
van de Golfvan Patras, is de zetel van een
nomarch, Van een Grieksch-Katholieken bisschop en van onderscheideneregtbanken.Zj
koejen,820000 zwjnen en 153000 schapen. heeft eene Helleensche school, eene ruime
De fabrieknjverheid iserweinig ontwikkeld; haven) wat scheepvaart en handel, en telt
in 1870 had men er slechts 1731 met 6000 bi
jna 6000 inwoners. De stad is door dj:en
werklieden. Men levert er vooraltimmerhout tegen de zee beveilgd,aan delandzjde door
meel, wagens, katoenen stoffen,werktuigen wallen en gracbten omgeven en aan de zeeen wollen goederen. De spoorwegen hadden zjde door de forten Vasiladesen Anatolicoj'
er in 1874 eene lengte van 1639 Ned.mjl. op eilanden gelegen, gedekt.De stad is bo

Hetonderwjs isersedert1870aanmerkeljk trekkeljk n0g Jong.Zj werd doorvisschers
verbeterd; men heeft toen vrje seholen ge- gesticht en bereikte doorharegunstigeligging
sticht, die in 1875 door 50000 zwarte en een aanmerkeljkentrapvanwelvaart.Hoewel
25000 blanke leerlingen bezocht werden.T0t in 1715 doordeTurkenverwoest,nam zj in
de inrigtingen van hooger onderwjsbehooren 1770 al w eder deelaan een verzettegen de
er de Mississippi-universiteitte Oxford (voor Turken.Na hetuitbarsten van denGriekschen
Blanken) en de Alcorn-universiteitin Rodney opstand verhiefzj reeds den 7den Junj 1821
(voor Negers), beide met landbotlwscholen de banier der vrjheid. Den 5den November
verbonden en in het genotvan een staatssub- van dat Jaar wierp zich prins M anroeordatos
sidie van ruim 100000 gulden 'sjaars.Daaren- met eene kleine bende in de schier ontvolkte
boven heeft m en er 10 hoogescholen,w aar- stad,en dezew erd 2 dagendaarnadoor11000

onder 6 voor meisles, 2 kweekscholen voor Tt
lxken van de land-en zeezjdeingesloten.
onderwjzers, eene regstgeleerde schoolen 2 Een nachteljkeaanvalder Turkenwerdechter
natuurkundige scholen. Volgens de grondwet door M aurocordatos metzo0 veelkrachtafgevan 1870 iser de w etgevende magtinhanden slagen,datde vjand den 13denJanuartl1822
van een Senaatvan 37 en van een Huis van aftrok.DeGriekscheregéringversterktedaarop
Vertegenwoordigers van 115 leden. De gou- de vestingwerken, Reeds in het begin van
verneur en de overige staats-am btenaren en September werd de stad wederom door een
senatoren worden doorhetvolkvooreen tjd- Turksch leger onder M oestaplta van de land-

perk van 4 jaar gekozen.De3 regtersvan zjde ingesloten en weldra verscheen vôôrde
het hooggeregtshof worden door den gouver- haven een Algerjnsch eskader,zoodatdebeneur,mettoestemming van den Senaat,voor

zetting reeds gebrek leed aan levensmiddelen,

een tjd van 3 Jaar benoemd.Daarenboven toen Moestapha den zosten Novemberhetbeleg
zjner14arrondissementsregtbanken en inelk opbrak.In 1825verscheendeseraskierRes
jl&
der 14 graafschappen worden jaarljks4 zit- .Pc:J'J met 35000 man vôôrMisqolonghi,door
tingen gehouden. Naar het Congrès te W ashington zendt de Staat 2 senatoren en 2

4en dapperen Bozzarh met 4000 Roemelioten
verdedigd,en den loden Juliwerd de vesting
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tevens ingesloten door eene Tt
lrksche vloot
M issouri,een van de westeljke Staten
van 10 oorlogschepenonder Topal-paqia.Alle der Noord-Amerikaansche Unie,ligttnsschen

aanvallen waren echter vruchteloos en elke
storm werd afgeslagen.Toch begon er onder
de bezetting gebrekaanlevensmiddelen enaan
munitie te heerschen, toen M it
w lis met 40
schepen verscheen en de Turksche vloot ver-

36030/ Mn 40030/N.B.en tusschen 8902' en
95042'W .L.van Greenwieh en grenstin het
noorden aan Iowa,in het oosten aanIllinois,
Kentucky en Tennessee, in het zuiden aan
Arkansas en in hetwesten aanhetIndianenge-

Joeg.Eenenogmaalsbeproefdebestormingleed bied,Kansasen Nebraska.Hj heefteepeop-

schipbreuk op den dapperen tegenstand der pervl
akte van nagenoeg 3074 D yeogr.mj1.
Grieken, en zelfs lbrahy-pas
ja, die met Volgens den aard van den bodem 1s de Staat
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8000
gescheiden in 2 deelen,van welke deMissouri
vesting verscheen, k0n niets doen.Doch het de grens vormt. Het gedeeltej dat zich ten
njpend gebrek aan mondvoorraad en krjgs- zuiden van deze rivier uitstrekt,heeftt0taan
behoeften bragteindeljk debezetting t0thet de Osage in het algemeen eene golvende opbesluit,den 22sten April 1826 desavonds na pervlakte.Ten zuidoosten van deOsagewordt
8 uur eene poging te wagen, om zich door het land heuvelachtig door uitloopersvan de
de belegeraarsheen een uitweg te banen.Dit Ozark Mountains, welke er zich ter hoogte
gelukte aan slechts w einigen. De overigen van 600 Ned. el verhefen.Ten westen van
'verden naaf de stad teruggedrongen, saaar de osage vindt men t0taan den voetvan het
staken hier de mjnen in brand, zoodat zj Rotsgebergteuitgebreideprairieën.Hetgedeelte
met hunne vervolgers in de luchtvlogen,In ten noorden van de Missouriis nergensberg1828 &verd Missolonghi doorde Turken vl'
j- achtig9maargedeelteljkgolvend!gedeelteljk
willig ontruimd. Men heeft er graven van vlak.De grondindezenStaatismlldbesproeid.
pnderscheidene Oriekschevrjheidshelden;o0k Zonder de groote grensrivier, de Mississippi,
te rekenen,heeft men er de Missouri,die er
isBxron aldaarin 1824 ovorleden.

Mzssouri(De)isdeaanzienljkstezjrivier eene lengte heeft van 1120 Ned.m'
dl.Het
4erNoord-AmerikaanscheMississippi.Zjont- da1van dezerivieris 6- 8 Ned.mjlbreeden

springtinhetRotsgebergte(RockyMountains) ingesloten door rotswanden, welke hier èn
tusschen den 42sten en 43sten breedtegraad

daareenehoogtebereikenvan30- 100Ned.e1.

(N.B.)uit 3 bronriviertles,deJelerson,de Deze rotsen en die der overige gebergten
Madison en deGallatin,diezichop45055/N.B. bestaan er hoofdzakeljk uit kalksteen. De
bj Three Forks(1250 Ned.elboven de op- rivier, t0t aan de W atervallen bevaarbaar,
pervlakte derzee)vereenigen.Hierneemtde wordt wegens den sterken stroom stroomop-

Missourieen aanvang en stroomtnoordwparts waartsalleendoorstoombootenbevaren.T0tde
tnt aan de Groote W atervallen (47030') en d
overigeYlangrjkerivierenbehoorendeoaage,
barstdoordeGates(Poorten)ofkloven,waar e La Meme,de Gasconade,de Grand River

ztj bj eene breedte van slechts 130 Ned.el
tusBchen loodregte rotswanden ter hoogte van
360 Néd.elovereenafstand van 10Ned.mj1
voorwaarts bruist. Omstreeks 90 Ned.mjl
verder benedenwaarts beginnen de Groote
W atervallen, welke na d1e der Niagara tot
de aanzienljks
' te der geheele aarde behooren.
Vanhier stroomt de rivier noordoost-en oostwaarts, totdat zj de Yellowstone-River op-

en de Chariton,welke zich allen metdeMissouri vereenigen, alsmede de Maramec, de
St.Francis en de W hite River.De grond is

er zeer verschillend.Het gedeelte,djtzieh

uitstrekt ten zuiden van de M issouri,ls niet
zeer vruchtbaar.D atzelfde kan men verzeke-

ren van hetbergachtig gedeelteindenabjheid

van de M issouri, waar echter uitgestrekte
dennenwouden uitmuntendtim merhoutleveren.

neemt,om zich dan zuidoostwaarts tewenden

Verder zuidoostwaarts,naarde zjde van de
en deze rigting t0t aan haren mond (boven Mississippi,heeftmen moerassige vlaktenmet

St.Louis)te volgen. Van hareaanzienljkste vele meren en landen, die nu en dan door
zjrivieren noemen wj:de Kleine Missogri, laatstqenoemde rivier worden overstroomd.
4e Shyenne,deW hiteRiver,deJames-River, Gunstlger is in het algemeen de gesteldheid
de Big Sioux,de Nebraska,de Kansas,de des lands ten noorden van de Missouri,doch
Grand River, de La Mine, de Osage en de waarl
jk vruchtbare çronden vindtmen hier
Gasconade. De mond der Missouriligt4545 alleen in de nabjheld van de rivieren,en

Ned.mjlvan ThreeForksen 4983Ned.mjl
vandemeestverwjderdebron.Descheepvaart
vindt eralleen belangrjkebelemmeringen in
de GrooteW atervallen,en 00kdevoornaamste
zjrivieren van de Missouri zjn bekaarbaar.

bepaaldeljk aan de Missouri alleen in het
westeljk gedeelte van den Staat.waareene
groote hoeveelheid leem bj den kalk isge-

mengd.Verder oostwaarts is de grond zandig
en diensengevolge niet zeer vruchtbaar, en
Haar waterismeestaltroebel,maarheefteen verder noordwaarts staat men aan den zoom
snellen stroom.De vruchtbare landenaanhare der prairieën, welke zich vanhier t0t aan
00VerS zjn smalen daarachterst
rekken ein- hetbrongebied van deMississippiuitstrekken
delooze prairieën zich uit. Om die reden is en niet veel gedeelten bevatten, welke gehet stroomgebied van de Missouri niet z00 schiktzjn voorden landbouw.Veelbeteris
geschikt voor kolonisatie a1s dat der andere er de gesteldheid van den grond metbetrekgroote zgrivieren van deMississippi.Bg hoogen kinq totdenuttigedelfstoFen.Dezetoch zjn
wateratand varen er de stoombooten t0taan er ln verbazende hoeveelheid voorhandenj
deGrooteW atervallen,doch andersslechtstot. nameljk,jzer,l00d,steenkolen,zink,nikkel,
R nhetfortUnionbjdenmondderYellowstone. platina,kobalt,zoutenmangaanerts,- yoortg
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marmer,graniet,porseleinaarde,kalksteen enz. dat in 1874 ruim 5 millioen gulden opleverde.
De steenkolenvelf
len beslaan er eene opper- Men telde in genoemd jaar 7829 scholenj
vlakte van 67000 D Ned.mj1,en delagen 9676 onderwjzersen ruim 485000schoolplighebben hier en daar eene dikte van 4 Ned. tige kinderen.Voortsheeft men er 18 hoogee1;men heeftberekend?datzjgedurende13 scholell, 4 godgeleerde seminaria,2 regtsgeeeuwenjaarljks 110 millioen t0n kunnen 0p- leerde scholen, 7 geneeskundige scholen, 3
leveren.Het groote gebied der ertsen in Mis- scholen voor natuurkunde, 4 onderwjzerssouri strekt zich uit van de bronnen der St. kweekscholen en 9 hoogel'e scholen voor
Frands t0t in de nabjheid van St.Louis. meisjes.ln 1875verschenener401tjdschriften
Hier liggen in hetgraafschap lron tvveeheu- en dagbladen,en 30 van deze dageljks,en
vels, de Pilot Knob en de Irpn Mountain, in 1870 waren er 5845 openbare boekerjen
diegeheelen aluitjzerertsbestaan,en men en ruim 2000 gebotlwen voor godsdienstoefeheeft berekend, dat het erts van ditdistrict ningen. 00k heeft men er onderscàeidene
200millioen t0nruwjzerbevat.Deloodgroe- inrigtingen van weldadigheid.De tegenwoorven zjn desgeljks overvloedig voorzien,en gendige grondw et werd eringevoerd in 1866.
er is n0g een ruim veld voorontginning.Met De wetgevende magt is er in handen van
uitzondering van d8prairieën isMissourivrj een Senaatvan 34 en vaneenHuisvanVertegoed van bosschen voorzien,doclleigenljk w oordigers van 131 leden. De gouverneur
timmbrhout, eiken- en dennenboomen,vindt en de overige staatsambtenaren w orden door
men alleen in de bergstreek. De alluviale het vol
k voor een tjdperk van 2jaren gerivierzocmen zjn meestal met weeke hout- kozen. Het hoogste geregtshofbestaat er uit
soorten, met populieren,esschen-,iepen-en 5 door het volk voor den tjd van 6 Jaar
walnotenboomen bedekt.
gekozene leden.Daarenboven heeftsaen eene
Het klimaatvan Missouriisinhetalgemeen arrondissementsregtbank te St. Louis met 5
gezond, doch zeer Ongezond isbepaaldeljk regters en 29 arrondissementsregtbanken

hetzuidoosteljke,layegedeeltedeslandsen ieder met één regter. Eindeljk heeft elk

de oever van dè Misslsslppit0taanSt.Louis, der 114 graafschappen een graafschapsgeregt.
waar aanmerkeldke gedeelten, bjv.hetge- W ie niet lezen en schrjven kan,isvan het
heele county Dunklin, onbewoonbaar zjn stemregt verstoken. Op hetCongrès te W as-

wegens de koortswekkende dampen.0ok be- hington is M issourivertegenwoordigd door Q
stnan er onaangename uitersten van w armte senatoren en 13 vol
ksverteqenwoordigers.De
en koude.Gedurendeden winterisdeMissouri hoofdstad van den Staat ls JeFerson City.

weken,somsmaanden lang meteenejskorst
bedekt, zoodat beladene wagens er overheen
rjden,- en in den zomer is er de hitte
dikwjls zeer drukkend.De jaarljksche gemiddelde warmtegraad is te St.Louis 13OC.,
die Van Januartj - 70 en die van Julj :E
28,
60. De bevollting va'
n den Staatbedroeg
in 1870 bjna13/
4demillioen zielen (waaronder
118000 Kleurlingen en 75 lndianen).Hoewel

Vandeoverigestedennoemen wj:St.Loui8,
Kansas City,St.Joseph en Hannibal.
De eerste kolonisten in Missouri waren

Franschenl deze stichtten in 1755SteGeneviève en ln 1764 St. Louis.In 1803 kocht
de Unie dit gebied van Frankrjk,en het
vervielin 2territoriën,nameljkNew-orleansj
dat sedert 1812 den Staat Louisiana vormt,

en het distrid Louisiana!hetwylk,toen de
slechts een klein gedeelte van den grond ge- tegenwoordige Staat Loulsiana ln de Unie

schikt is voor den landbouw ,toch is deze werd 0Pg0110m 0n, den naam van Missourihethoofdbedrjfderbevolking.Reedsin 1870 territorium Ontving. Toen ten gevolge van
had m en er ruim 3096000 Ned. Bunders in eene sterke landverhuizing uit meeroosteljk
eultuur gebragt. Men verbouwt er allerlei gelegen gewesten het zielentalt0t 60000 gesoorten Van graan! VO0ral aardappels en klommen w as: w endde zich het territorium
tarwe, - voorts:rdst, tabak,hennep,vlas tot het Congres met het verzoek om in de
en katoen.O0k hebben de Duitschers er den Unie te w orden opgenomen. Daarover ontwjnbouw ingevoerd en 250000 Ned.bunders stonden heftige beraadslagingen, d= r eene

t0t wjngaarden aangelegd.Men had er in magtige partj verlangde, dat men eralsdan
1874 ongeveer 543000 paarden, 59000 muil- de afschaëng der slavernj in de grondwet
dieren, 806000 runderen en kalveren,421000 z0u opnemen. Die strjd werd eerst na vermelkkoejen, 21/2 millioen zwjnen en 11/2 loop van2Jaarbtjqelegdlmenbeslootnameljk
millioen schapen.Voorts bloeit er de fabriek- de slavernj in Mlssourlt0e te laten:maar
njverheid ongemeen;zj telde in 1870 rnim haar nimmer te dulden in een StM td1e h0011870 werkplaatsen met meer dan 65000 ger gelegen was dan 36030' N.B. Du rop

werklieden.De voorwerpen der industrie zjn werd te St. Louis in 1820 de constitutie
hoofdzakeljk meel,gezouten varkensvleesch, dntworpen en Missouri in 1821 in de Unie

tabak j gemaakte kleederen, bier, planken, opgenomen. Gedurende den burgeroûrlog waB
zadelwerk,stoomwerktuigen,zaltken en ruw deze Staat het tooneel van bloedige worBtejrer.Despoorwegen hadden erin 1875 eene lingen, daar een grootgedeelte derinwoners

lengte van 4815 Ned.mtjl,en ervoeren 177 zich bj de Geconfedereerden voegde.Den
stoombooten. Eene prachtige brug over de
M ississippi verbindt het spoorwegnet van
Missouri met de spoorwegen der Oosteljke
Staten. De openbare scholen worden onderhouden doorde opbrengstvan een schoolfondsj

3lsten Augustus 1861 verklaarde generaal
Fremont Missouri in staat van beleg, doch
eerst in 1864 gelukte het aan de troepen der
Unie de Geconfedereerden uit Missnurite verdrPV0n.
**
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M igtjeen neêrslag van waterdgmp in den de stad ligthetgroote,nietgeheqlvoltooide

dampkringj vertoont zich in zigtbaar over kasteel, in 1739 door Biron gestlcht op de
den aardbodem zwevende dampen.Omdatin plek van den in 1271 gebouwde Ordensburg!
Yvarzae lucht naeer waterdamp in een onop- voorhecn de zetelderhertogen van Koerland,
gelosten en onzigtbaren staatkan verbljven welke aldaar in de gew elven in zilveren
dan in eene koudere, z00 moet, wanneer doodki
sten zjn bjgezettthansishetdeverde lucht van waterdamp verzadigd is,elke bljfplaats van dèn Russlschen gouverneuren
temperatuurverlaging mist doen Ontstaan. van zjne ambtenaren.De stad bezit6kerken,
Dit geschiedt evenzeer, wanneer zich boven van welke 3 aan de Luthersche gemeente
een vochtigen, warmen grond eene koudere behooren, een académisch gymnasium met
luchtlaag bevindt; immers dan worden de eene boekerj,eene reaalschool,meerdan 30

opstjgende dampen aanstonds neêrgeslagen. anâere inrigtingen van onderwjs, een proDat zien wj des avonds en des ochtends vinciaal muséum (00k meteenebibliotheek),
vooralboven Blooten en moerassen.De dauw eenKoerlandsch Genootschap voor letterkunde
is dus evenzeereene soort van mist?en deze en kunst (opgerigt in 1816), een Lettisch
laatste draagt 00k wel den naam van nevel Letterkundi
g Genootscha?, een schouwbprg
en ûnderscheidene instelllngen van weldadigen vqrmtdegrondstofvan de wolken.
M lstral, 00k magi8tral,veidfre,mistraou heid.Mitau is de zeteldervertegenwoordiging
en ventdecer.
sgenaamd en bj de Ouden als van den Koerlandschen adel,van de directie

cérciws bekend,is een koude noordwestewind eener credietvereeniging voor den landbouw ,
o
? de zuidkustvan Frankrjk,- een wind, van 2 spaarkassen enz. en telde in 1873
d1e wel is waar de lucht zuivert,maar zeer ruim 24000 inw oners. De helft van deze benadeelig is voor de gezondheid en voor de hoort t0t de Duitschers..De njverheid iser
ontwikkeling van den plantenyroei. Hj is niet van groot belang; m en vervaardigt er
oorapronkeljk een westewind,dleeerstnaar blikken en tinnen voorwerpen en loodwit.
het noordwesten en dan naar het noorden Er wordt vooral handel gedreven in graan
loopt.W eleer zocht men zjn oorsprong in en in hout. Het Jakobskanaal, in 1822 v01de afkoeling der lucht bj de met sneeuw tooid, verbindt er de Drixe met de Schwite.
bedekte toppen der Pyreneeën en men hield
lleze stad, in 1271 onder hetbewind van
hem , evenals de fön, voor eene uitzetting den ordemeester Konrad ran Medem (Manvan den sirocco. Latere nasporingen hebben dern) gesti
cht,was eerst door hooge wallen
echter geleerd, dat men hier niet te doen omgeven en geruimen tjd dehoofdstad van

heeft met een plaatseljken wind.Telkens Semgallen.In de 16deeeuw werd zj deresiwanneer de mistral waait, is de drukking dentle der hertogen van Koerland. In 1658
der lucht in de oorden ten westen van de maakten de Zweden zich meester vandestadj

Cevennes ongewoon hoog. Dit verschjnsel maar gaven ze in 1660 bj den Vrede van
vergezelt den mistralin elk jaargetjde,on- Olivaterug.In 1706 werd zj doordeRussen

verscbillig ofmen in hetzuiien van Europa veroverd en deze gaven hetkasteel grootengoed ofslechtweder heeft.Hethoogland van

deels aan de verwoesting ter prooi.Nadathet

Midden-Frankrjk en de Alpen doen den in den oorspronkeljken stjl eenigzins herstroom ,welke van den evenaar komt,afwj- steld w as, diende het van 1799 tot 1807 t0t
ken, zoodat hj eenigzins zjwaarts snelt verbljfplaats van Lodewqk X FJTT,laterkonaar den kant van de Golf du Lion. Deze ning vén Frankrjk.Sedert1795behoortMitau
luchtstroom w ordt in het oosten en westen tot
MMu
sland.
door de Alpen en Pyreneeën en in het noorltford (Mary Russell),eene verdienstedoor de Cevennes begrensd en vertoont zich ljke Engelsche dichteres,geborenteArlesford
aan de kust van Languedoc a1s een hevige in Hampshire,leverde eerstverhalen indichtwind, vooral in het dal van de Rhône,tus- maat in den trant van W alter Scoff,en verschen de Alpen en het hoogland van midden- wierfvoorts grooten lofdoor haretreurspelen:

Frankrjk.De mistralis in dezegtreken de
droogste wind, d=r hj bj zjn togtoverde
Cevennes zjne vochtigheid in de gedaante
van een milden regen achterlaat.Hj waait
van het land ver over de Golf du Lion en

1,Julian (1823)''! DTheFoscari(1866)'')XRiensi (1828)'', - en pcharles the frst
.

(1829)'',en vooral door hare prozaverhalen
in:rourvillage(1824- 1832,5dln;2dedruk

1863,2dln)''en !
tBelford Regis(1835,2dln)'.

bereikt,overMlnorcaheenstrjkend,Algérië Voorts schreef zg: rStories ofAmerican life
in den vorm van een noordewind.A1s hj by American writers (1832,3d1n)'',- rcounkrachtig waait, duurt hj slechts één dag try stories(1837)'',- en pRecollectionsofa
ofslechts weinige dagen,- anders we1eens litterary lif
'
e (1852,3 dln)''.Zj overleed den
wekrn.
lodenJanuarj 1855.
M ltau,in het Russisch Mitawa en in het
M ithra,in overouden tjd,vôördeinvoeLettisch Jelgawa, de hoofdstad van hetRus- ring van dedienstvan Ormuzd,waarschjnljk
sische gouvernement Koerland, ligt in het de oppergod derlraniërs (Perzen),is,evenals
midden van eene uitgebreide vlakte,die zich Mitkra bj de Indiërs,een zonnegod ofeen
slechts 4 Ned. el boven de oppervlakte der god des lichts.D e Indische M ithra w ordt in
zee verheft, niet ver van de plaats, waar de Veda's gewoonljk metden g0ddesHemels
de Drixe zich uitstort in de Aa.Zj is zeer W aroena (den Griekschen Uranusjaangeroeregelmatig gebouwd, maar telt een groot pen. T0t den Iranischen M itltça is één van
aantallage,houten huizen.Onmiddelljkvöör de schoonste en langsteoFergebeden derZend
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Avesta gerigt, nameltjk de gMihiryaslt'', Bosporus. 00k knoopte hj betxekkingen aan
waarin hj ten deelewordtvoorgestelda1seene met Tiqranes1knningvan Klein-Armenië,aan
natuurgodheid, welke haren zetel heeft op wienhp zjnedochtertenhuweljkgaf.Daarop
den Hara Berezaiti (Hoogen Berg) in het zochthtj zjn gezag tebevestiyen in Cappaoosten en vandaardageljksaan de menschen docië en Bithyniëjd00r er konlngen aan het
haren lichtglans verleent, en ten deele een hoofd der zaken te stellen, die hem geheel
zinnebeeld schjnt te wezen.Evenals deal-. en altoegedaan waren.Hj schikte erzich
ziende Z0n, zo0 is Mitl
tra alwetend;hj is aanvankeljk in, dat de Romeinen deze k0de beschermer der waarheid in gedachten, ni
ngen verdreven en door andere vervinqen.
w oorden en w erken,vooralook derOvereen- Toen echter een doûr hem benoemde konlng
komsten of verdragen, welke evenals hj, van Bitbynië,NieomedesIII,een invaldeed
Dmithra'' heeten. Als een qeweldig strjder in zjn gebied, aanvaardde hj in 88 den
tegen demagten derduisternls,rjdthj rond oorlog (de eerste Mithridatische) met een
op zjn met wittepaardenbespannen zonne- leger van 250000 man te voet,40000 ruiterB
wagen en verleent aan de regtvaardigen de en 300 oorlogschepen.Devjandeljkekoninzegepraal op de boozen. Uit oost-lran ver- gen en de Romeinsche veldheeren L.OJ.
9d1.
:,
spreidde zich de dienst van Mitltra tjdensde
Aluiliusen Q.Oppiu.
qwerden geslaPerzische heerschappj doorgeheelVöör-Azië gen,namen devlugtofvielen inzjnehanden.
en sederthetjaar70 vöörChr.ook Overhet GeheelKlein-Azië,metgeringeuitzonderingen
w esten, waar m en hem vereenzelvigde m et afkeerig van de Rom einsche onderdrukking,
den zonnegod. Hj wordt voorgesteld,bjv. schaarde zich aan zjne zjde en nu koelde
op antieke reliefsin hetLouvre te Parjsen hj zjn haat tegen de Romeinen door deze,
teCarlsruhe,alseenjongeling meteenePhry- voorzooverzjinden lande aanwezig warenj
gische mt
elehj
nd op edo
enlkter
ae
rd
- ten getale van 80000, volgens anderen ten
lts, kn
dait
inad
nehg
ae
ls
w orpen rund,
een
getale van 150000 te doen ombrengen.Daarop
wringt.DeM itltra-mystlriën (Coracia)werden zond hj zjn veldheerAveltelausnaarGriekendoor deRomeinen tentjdevan denajaarsnacht- land, om aldaar den strjd voort te zetten.
evening in grotten gevierd, waarin zinne- Hier verscheen in 87 S'
alla, die er methet
beelden waren geplaatst, die sterreyroepen, Opperbevel was belast.Deze heroverde in 86
planeten,de teekens van den dierenrlem tden na eene langdurige belegering en een hardw eg der zieldoor de zOn en deplanetenenz. nekkigen tegenstand Athene en de Piraeus,
beteekenden.Deplegtighedenbjdieinwjding waar Areltelaus zich versterkthad,en bragt

waren desgeljks zinnebeeldigevoorstellingen
van den strjd derMithradienaarstegen Altriman,de geestderduisternis,en zjnedienaren5zjbestonden alzoo in eenereeksvan beproevingen,diegestadigernstigereneindeljk
levensgevaarljk werden.Volgens het aantal

dezen bj Cheronaeaen in 85 den hem nagezonden Dorylans,in weerwilvan de aanzien-

ljke overmagt der vjanden,eenegeleldige
nederlaag toe.TegeljkertjdwerdMitltrîdat'
enj

die door willekeur en wreedheid de toegenegenheid der Aziaten verloren had,doo1'een

planeten had men zeven graden, en elke leger,afgezonden doordepartjvan M ariu.
g,
graad had zjne eigene leerstellingen en ge- hetwelk eerstwerd aangevoerd doorL.TWIebruiken. Aanvankeljk heerschten btj het ri'as Flcccl.s en daarna,toen laatstgenoemde
vieren van dezemystériën vroljkheid en le- door de m uitende soldaten verm oord w aB,
venslust!doch later ernst en kastjding.In 400r C.Flcrild I'imbria) niet weinig in de
de Arme
'nische Kerk zijn n0g eenige gebrui- engte gebragt. Toen nu 8wlla zelf zich op
ken van de M ithradienstbewaard gebleven.
marseh begafnaar Azië,gafuM itltrldateshem
M ithridates is de naam van Onderschei- zjn verlangen te kennen om vrede tesluiten,
dene Vorsten in Pontus,Parthië en den Bos- en deze werd hem te Dardanus toegestaan

porqs. De meestvermaarde van deze is .
Xï- Onder voorwaarde, dat hj de vloot z0u uittl
trftfcfd,
s VI fvylt
z/or ofde Groote.Hj werd leveren, alle in Azië gemaakte veroveringen

geboren in 132 vöör Chr. en opyevoed te teruggeven en 2000 talenten betalen.
Sinope,de hoofdstad van hetPontlscherjk. Metden naam van Tweeden .r if/lrftllflckp
In 1Q0 werdhj de Opvolgervan zjn vader, Oorloy bestempeltmen een invalvan L.A .Mithmldates V .KZI:r-t
/:J:.
S, onder de voogdj raena,door Sulla in Klqin-Aziëachtergelatenj

van eenigeaanzienljken,dievruchteloozep0- in het rjk van Mithrr
tdates.Hj had daartoe
gingen aanwendden om hem uitden w eg te geen last, en 0ok Rulla krurde die onderneruimen.DeRomeinen hadden reedsgedurende ming af.Trouwens Mithrldates verjoeg M %zjne minderjarigheid zjn haat Opgewekt rt
zez
ll in 81 uit zjn rjk.De Koning hield
doorhem Groot-phrygië teontnemen,hetwelk zich voortsrustig,omdathjvanoordeelwas,
zj aan zjn vadert0tbelooningvoorbewezen dat hj n0g nietmetgoed gevolg een 00r10g
diensten geschonken hadden.Zoodra hj den z0u kunnen voeren.Toen hjzich echternM r
troon beklom ,vatte hj dus hetvpornemen eisch had toeçerust,aanvaarddehj in 74den
op om oorlog te voeren tegen Rome, een Derden X if/zrI'datisaen Oorlog met een leger
voornemen,hetwelk hj metvolharding heeft van 150000 man en 400 oorlogschepen,vervolvoerd.0m zjnestrjdkrachtenteversterken, overde Bithynië, m aakte zich m eester van
veroverde htJ in de eerste plaats Colchis en de stad Chalcedon en omsingelde den censul
den Taurischen Chersonesus,alsmede onder- M . zçfrell.
: Cotta,waarna hj eerlang zelf
scheidene meernoordwaartswonendeScytische werd ingesloten door den anderen consul,L.
%j die hem in 73 dwong het
volken, en stichtte aldaar het l'
jk van den Zvcisl.s $4!-11%.
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beleg op te breken en hem op denafte teene kaansche mitrailleuse het deel, hetwelk de
volkomenenederlaagtoebragt,terwjlo0kzjne lading bevat, vastligt en de l0op om eene

vlootgedeelteljk door de Romeinen en ge- aB gedraaid wordt,terwjl bj de Fransche
deelteljk door den storm geheelvernietigd en Belgische het achterstuk t0t ontvangst der
werd. O cxllyz veroverde daarna de meeste

lading wordt losgemaakt.De Amerikaansche

steden des rjks en versloeg hem in 72 nog- doet dus snel opvolgende schoten, en de
maals bj Cabira.Toen voorts Ti
granes,bj *andere geven salvo's van 25 en meerschotenj
wien M Lt*ldates eene schuilplaats gezocht terwjlhet laden tusschen die salvo's moet
had, weigerde hem uitte leveren,deed Iza- plaats hebben. De Fransche mitrailleuse van

-31- in 69 00k een invalin diensrjk en 1870 en 1871 heeft eene buis met 25 100bragthem eenenederlaagt0ebjTigranocerta pen, die evenwjdig zamengevoegd en met
en aan de rivierArsaniasin denabjheidvan brons aay elkaargegoten zjn.Demiddelljn
Artaxata,maarwerd vervolgens doordewei- dezer buls, van de buitenste oppervlakte gegering zjner troepen,om verder voorwaarts rekend, is 180 Ned. streep en 'de lengte

te rukken, genqodzaakt om af te trekken, 1408 Ned.streep.De loopen zjn vervaardigd
waardoor M it* 1'
#lfed de gelegenheid erlangde van Duitsch gietstaal;zj hebben eenemldom zjn rjk te heroveren.Nuaanvaarddeech- delljn, van de buitenste Oppertlakte gereter in 66 Pompqiu hetopperbevel,hetwelk kend, van 22 Ned.streep.Zj zjn nietgehem ten gevolge van de Lex Manilia (W et trokken naardeqewonewjze,maarhebben

van Maniliuè was opgedragen.Hj versloeg veelhoekige windlngen naar het stelsel van

Mitkrldateu Mn de Eufraat, op de plaats, Witworth,.Ten behoeve der Fransche vestinwaar later tergedachtenisvan dezen veldslag tingen had m en mitrailleuses met80 loopen.
Nicöpolisverrees,ennoodzaaktehem ,devlugt Het gewigt van eene mitrailleuse mettoebete nemen naar zjn rjk aan de Bosporus. hooren bedrM gt 1250 Ned.pond.De eenvouHier maakte hj weliswaar nieuwekrjgs- digste soort wordt door slecht's één man betoerustinjen methet doelom doorThracld, diend. Iedere Fransche infanteriedivisie trok
Macedonlë en Pannonië te trekken en de Ro- iu 1870 tevelde met3 batterjen,van welke
meinen in hun eigen land aan te tasten,maar ééne uit mitrailleuses bestond, zoodat er

hj deed hierdoor een opstan; ontstaan,aan
wienshoofd zichzjnzoonPltarnaeesplaatste.
Toen Mithrldates zich in 63 alzoo van allen
verlaten zag,bragt hj zich zelven om het
leven.Deoudegeschiedschrjversnûemenhem
de Groote en verzekeren,dat hj metongewone gaven des geestes was toegerust,dat
hj eenekostbareverzameling van kunstwerken te Talaura heeft gesticht en dathj al
de talen sprak der 22 volken,die onderwor-

pen Fare!zaan zjn gezag.

M ltrazlleuse,kogelspwit ofrevoïrerkanon,
is de naam van eene soort van geschut,hetw elk bestaat uit4 tot 37 of zelfs tot80 gew eerloopen van een kaliber van 11 tot 15 of
t0t 25,4 Ned. streep, en bestemd is om het
Bnelvuur te vervangen van eene kleine afdee-

l
ing goedgewapèndeen goedgeoefendeinfanterlsten.De loopen liggen in een platvlak of
in een cirkelof vormen eene vierkante zuil.

waarschjnljk 25mitrailleuse-batterjen,ieder
van 6 mitrailleuses in het veld gebrayt en
doordeDuitschersveroverdzjn.UitDultschland trok tegen het einde van September
1870 eenemitrailleuse-batterj naarFrankrjk
en deed den llden en lzden odober heteerst
dienstbj Orleans.
De ecrste sporen van mitrailleuses vindt
men reeds in de middeneeuwen.Zj werden
toen kogel-or-qels genoemd.In den slag bj
W impfen (26 April 1622) had markgraaf
Frederik van Baden zulk een orgelwerk bj
zich. De mitrailleuse schjnt alleen van
belang te zjn in vestingen en bj hetveroveren van enge dalen ofbergpassen.Bj veldslagen o? de vlakte heeft zj niet aan de
verwqchtlng voldaan.
M ltre (Bartolomeus),presidentderArgentjnsche Confederatie, geboren den 26sten
Junj 1821 te Buénos Ayres,ontving zjne

Delading beshatuit21 wigtlesbuskruid en opvoeding op eene school te Montevidéo,
37,8 wigtles lood.De loopen zjn op aFuiten nam de vlugt voor de willekeurige heergeplaatst,welke door 4 t0t5 paardenworden schappj van generaal Rosas, eerst naar
getrokken. Eene soortvan m itrailleuse w erd Bolivia, vervolgens naar Peru en eindeljk
gebruiktindenJongaten Amerikaanschenbur- naar Chili en deed hier onderscheidene daggeroorlog onder den naam van Gatlingkanonj bladen in het licht verschjnen.Na den va1
daar zj donrzekeren Gatlin.
quitIndiandpolis vau den dictator Rosas (1852) keerde hj
was uitgevonden. Daarvan onderscheidt zich

naarBuénos Ayres terug,bekleedde verschil-

echtlr het Belgisch modél,uitgevo
nden doqr lende hooge betèekkingen en onderscheidde
Cltmstopke en Montigny,de M onti-qny.mitra%l- zich in het Huis der Vertegenwoordigers als

11::,- alsmede de Fransche soort?naarhet redenaar. Toen in 1859 de oorlog tusschen
oord van vervaardiging de M itrq%llense de den Staat BuénosAyresen deArsentjnsche
A elep en 00k wel het eanon a'balles ge- Confederatie uitbarstte, plaatste zlch Mitre
noemd.Eindeljk heeftmen 00kn04deBejer- aa,n hethoofd der troepen van BuénosAyres,
sche mitrailleuse met 4 loopen,ultgevonden maar werd door Urguoa den 23sten Odober
door den ingeneur Ikldl te Augsburg. De bj Ceyeda gesl
agen.Buénos Ayres voegde

laatBte 2soorten zjngebezigdindenFransch- zich dlen ten gevolge weder bk de ArgenDuitachen 00rl0g van 1870 en 1871. Het tjnsche Confederatie en M itre werd er in
onderBeheid tusschen die verschillendesoorten 1860 gouverneur en brigadegeneraal.In 1861
i: vooral du rin gelegen,datbtjde Ameri- ontstond echter w egens het verkiezen van

MITRE- MITTNACHT.

6Q1

afgevu rdigden een nieuwe twist. Ditmaal a1s hoogleeraar in 1821 naar Heidelberg,
bleef M itre den liden September bj Pavon werd door Brlchsal afgevaardigd naar de
overwinnaar en plaatste zich in 1862 als Badenschen standen en was aldaar de verpresident vqor den tjd van 6 jaar aan het teqenwoordigervan eengematigdliberalismus.
hoofd der Argentjnsche Republiek.Hetland Hp drong aan op de scheiding van regtsbdisaan zjn bestutlr veelgoedsverschuldigd, deeling en bestuur,op een eed op de grondwant hj bevorderde landbotlw en veeteelt, w et door alle ambtenaren af te leggen,op
handel en njverheid,de verstandeljke en invoering van eene nieuwe civiele procèsorde
zedeljke ontwikkeling.Vooral bejverde hj met openbaarheid en mondelinge behandeling,

op vrjheid van drukpers, op de invoering
der jury,op de hervorming dergevangenissen, op humane strafen! op afschaëng der
doodstraf en op zelfstandlgheidderstedeljke
sloot met Brazilië en, na de verheëng van en landeljke gemeenten. op de Landdagen
Floren t0t dictator van Montevidéo, zich van 1833, 1835,1837 en 1847washj voorm eester maakte van Urt
lguayen in 1865 be- zittqr van de Tweede Kamer,in 1848 voornoemd Tverd t0t generalisslmus der ge:lli- zitter van het Vôsr-parlement!en nam vereerde troepen. Hj bestuurde zonder veel volgens door de stad Baden zittlng indeDuitvoorspoed den veldtogtt0t in 1868.Toelïhet sche Nationale Vergaderi
ng, was er werktjdperk van zjn voorzitterschap verstreken zaam a1s 1id der commissle t0t de grondwet
was,werd hj in October 1868 in weerwil en werkte langs wettigen weg voor de stichvan al zjne bemoejingen nietherkozen.Hj ting van een Bondstaat.In April1849 keerde
begaf zich over de grenzen,en toen in 1874 hj echter naar Heidelberg terug en nam
niethj, maarAvellaneda t0tpresidentgeko- slechts deel aan enkele beraadslagingen van
zen werd, deed hj llit Mpntevidéo eene het Parlem ent. Hj overleed te Heidelberg
poging om dezen ter val te brengen,doch den 23sten Augustus 1867.Van zjne talrjlte
zjne onderneming leed schipbreuk wegens geschriften vermelden wj: pHandbuch des
peinlichen Processes (1810- 1812, 2 dln),''
geM
brr
k aankrjgsvolk.
ltscherhch (Eilhard), een verdienste- later omgewerkt onder den titel:rDas deutljk Duitsch scheikundige, geboren den zden sche Strafverfahren in der Vortbildung durch
Januarj 1194 te Neuende bj Jevei,wjdde Gerichtsgebrauch und Particulargesetzbiicher
zich te Heidelberg, Parjsen Göttingen aan (1827,Q afd.;4de druk, 1845: 1846)'',de studie der geschiedenis, letterkunde en DDer gemeine deutsche biirgerllche Procesz
Oostersche talen, alsmede aan de natuur-en (1- 4,18Q0- 1820)'',- pTheoriedesBeweigeneeskunde, doch sedert 1818 te Berljn ses im peinlichen Procesz (1824,2 d1n)'',zich om kolonisten naar zjne landen te lokken.Diebemoejingen werden echterafgebroken d00r zjn strjd met den dictator .
&zez
van Paraguay,terwjlMétre00k eenverbond

uitsluitend aan de scheikunde. In die dagen

Grundsatze des gemeinen deutschen Privat-

deed hj de belangrgke ontdekking van het r
echts(1824;7dedruk,1844-1847,2 d1n)''j
isomorphismus, die zoowel op de schei- als - pDie Lehre v0m Beweis im Deutschen
op de delfstofkunde een grooten invloed Strafprocesz (1834)'',- sDie Miindlichkèit,
had.Op raad van Berzelins zetteht1teStok- das Anklageprincip, die Oelentlichkeit und
holm z'
tne studiën voort en hield zich hier das Geschwornengericht (1845)'', - pDie
vooralbezig metde vervaardiging van kunst- Gefsngnisverbesserung (1858)''! - en pDie
matige delfstoFen. In 1821 werd hj hoog- Todtesstrafe (1862)'. 00k stlchtte-hj het
leeraar in de sc.heikunde aan de universiteit rKritische Zeitschrift fiir Rechtwissenschal
te Berljn en ontdekte er den dubbelen kris- undGeretzgebung desAuslandes(1829-18à5,
Klvorm van zwavel(dimorphismus). Dedoor 28 dlnlr'en wasmedewerker aan versehillende
hem aangebragteverbeteringenaan denreiexie- andere ti
jdschriften.
goniometer stelden hem voorts in staat,om
M ittnacht (Herman von), een verdienMn de kristallen de ongeljke verandering steljk W iirtembergsch staatsman,geboren te
der hoeken door warmte waar te nemen. Stuttgart den liden Mei 1825, studeerde te
Zjne nasporingen over de verbindingen van Tiibingen en te H eidelberg in de regten en
benzine en over de aethervorm ing leidden aanvaardde eene regterljke betrekking eerst
hem tot theoretische onderzoekingen en tot te El
lwangen en toen te Stuttgart.In 1861
de contact-theorie, welke echter geen licht werd hj 11d van deTweede Kamer,zag zieh
i
n
1
862
- 1867 benoemd t0tlid der commissie
verspreidde.Hj overleed teBerljn den 28sten
Augustus 1863. Zjn voornaamste geschrift is uit de Standen en was met Varnbûler de
het: pLehrbuch der Chemie (1829- 1835,2 leider der Conservatieven. Den 27sten April
d1n;4de druk,1844- 1848):'. Na zjn dood 1867 werd hj benoemd tot minister van
verscheen hetboek:rDievulkanischeErschei- Justitie en erlangde weldra grooten invloed
nungen in der Eifel und iiber die Metamor- in hetKabinet.In hetTolparlement(1868phose derGesteine durch erhöhte Temperatur 1870) was hj deleider der W iirtembergsehe
particularisten, nadat hj niet weinig had
(1845)''.
M itterm aier (Kar1 Joseph Anton),een bjgedragen t0tde anti-nationale keuzen. Na
uitstekend regtgeleerde, geboren te Miinchen het ontslag van VarnHler (1870) werd hj
den 5den Augustus 1787,studeerde te Lands- voorzittervan hetministérie enonderhandelde
hut en te Heidelberg, vestigde zich in 1809 met Bejeren, alsmede met den Noord-Duita1s privaatdocent te Landshut, werd aldaar schen Bond te Versailles en teBerljn omtrent
in 1811 buitengewoon hoogleeraar, vertrok

4e toetreding van W iirtemberg t0t hetDuit-
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sche Rjk. In 1873, na de aftreding van
Y lcAfe ! Nverd jjP
* tevens Ininister van het
Koninkljk Huis, van Buitenlandsche Zaken
en V&n de Middelen van Verkeer. Hj bestuurt niet alleen een groot deelder binnenlandsche aangelegenheden van W iirtemberg,
maar verlgenwoordigt het 0ok, sedert de

ill Noorwegen. Het heeft eene oppervlakte

van 61/:D geogr.mj1en is eigenljk slechts

de verbreeding v>n eene rivier,weshalve het
eene langwerpige, M n de einden Zeer smal
uitloopende gedaante heeft.Het ontvangtden
meesten wateraanvoer aan hetnoordelt'k uit-

einde van de Gudsbrandslaagen bj Lillehamstichtingvan hetDuitscheRjk,indenBonds- mer,en heeftden voornaamsten afvoeraanhet
mxd en bj den Rjksdag.Vooralheeft hj uiteinde bj Minne door middelvan deV0r-

zich met betrekking t0t de eenvormigheid men, welke zich naar de Glommen spoedt.

der regtsbedeeling in datRjk verdiensteljk De Vormen is van het Mjösenmeer af t0t
aan Eidsvoldsbakken bevaarbaar gemaakt,
gemajkt.
M lttu of Mittoe is de naam van een
Negervolk, eerst in 1870 door G. Seltweinf-tln aan den oever van de Gazellenrivier
ontdekt.Het woonttusschen 5 en 60N.B.en
:9 en 30O0.L. van Greenwich en bestaatuit
4 stam men, welke de nam en dragen van
Mittu, Abaka, Madi en Loeba. De Negors
van dezen stam hebben de algemeen kenmer-

en vanhier loopt een spoorweg naar Christiania. Van Eidsvoldsbakken naar Lilleham-

mer bestaat eene yeregelde stoombootvaart.
De aanzienljkste dlepte van dit meer, 225
Ned. el boven de oppervlakte der zee gelegen, bedraagt468 Ned.e1, en zjne oevers
leveren eene ongemeene verscheidenheid van
bevalligelandschappen.Inhetoostengrensthet

ken der bewoners van Centraal-Afrika; zj aan Hedemarken metdefraajestad Hamar,
zjn zwak van ligchaamsgestel en hguden vanwaar de Furnsflord westwaartsloopt.In
zich bezig met den landbouw , waartoe het
gewest hunner inwoning,dooronderscheidene
rivieren besproeid, uitstekend gesehikt is.
Honden, die gemest en geslagt worden?gei-

het midden van het meer ligt het groote,
vruchtbare eiland Helgeö. W eleer werd er

veel visch gevanyen;vd
at17
is
tdreao
nchJud
lj
89seade
anyme
groote overstroomlng

ten en hoenderszjn hunneeenigehuisdleren. keljk verminderd.
M nem oniek , mnemoteohniek of 1eA6l#:>Zj hebben veelMnleg voormuziek,zingen
zeer goed in koor en bezitten beter blaas- kunst. De psychologie Onderscheldt een
eàsnaren-instrumentendanhunnenaburen.Het drievoudig geheugen, nameljk een '
trerklandisverdeeldondereenaantalonafhankeljke fimt
yli/k gel
teugen, dat de reeksen en groehoofden,en vele van dezezjn onderworpen pen van voorstellingen opneemt, zooals zj
Mn de ivoorhandelu rs van Chartoem.
zich vertoonen, zonder eenig onderling verM ixeolyse noemt men eene methode om band, - het k'
anstmato gdAef4
gdzl, hetwelk
door vermenging reiner en fraajer kleuren allerleiktlnstmiddelen aanw endtjom de voorvoort te brengen, dan door een mechanisch stellingen duurzaam te bewaren - en het
mengen der zamenstellende verfstofen moge- oordeelkundiy mtpA6îl.gczl,hetwelk zich daarbj
1jk i8. Hiertoe neemt men oplossingen van van de redeneerkunde bedient. Alleen de
die'zelfstandigheden,welke de kleuren voort- Ontwikkeling van dit laatste is den met
brengen, bjv. de oplossingen a en b,welke rede begaafden mensch Onbepaald aan te beeen blaauwen neêrslag geven, en de 0p10s- velen.Niettemin komthet inprentenvanvoorsingen c en d, welke een gelen neêrslag stellingen door kunstmiddelen in het dageleveren,doorw iervermenging groen ontstaat. ljksch leven dikwjlstepas,enniemandkan
Mqn kiest echter de zelfstandigheden zooda- deze m ethode geheel en al missen.D aaxtoe
nig, dat de oplossingen ae en bd vermengd behooren de souvenirs, waarin men de 0pkunnen worden zonder een neêrslag te vor- roepingsbriefjes voor vergaderingen steekt,de
men. Vel'eenigt men alzoo de oplossingen verzen in sommige Duitsehe gramm atica's
eerst op de aangewezen wjze en giet men omtrent de regéring der voorzetsels,het Ladaarna het mengsel ao bj het mengselbd, tjnsche vers omtrent de volgorde derteekens
dan slaan de blu uwe en de gele verfstoFen in den dierenriem , de knoopen in den zak-

geljktjdig neêr en in eene z00 innige verm enging,datm en een volkomen zuivergroen
verkïjgt.
M lxed pickles noemtmen metazjn en
heete specerjen ingelegde groenten, vooral
Jongeboontjea,augurken,bloemkool,worteltlesen uitjes.

doek enz.Kantnoemtdiemethodeongerjmd,

omdatzj aanleiding qeeftom tweevoorstellingen in ylaatsvan eén in hetgeheugen te
prenten. Nlettemin heet'
t ïen zich reeds van
ouds Op die kunst - Op de mnemoniek -

toegelegd.Men vindt er sporen van bj de
aloude inwoners van Peru. De Grieken en

M ixtuur noemt men elken gemengden Romeinlm schreven de uitvindinq dierkunst
geneesdrank.- Op het orgelgeeftmen dien t0e aan MmônLdes,en zj werd lnzonderheid
naam aan een uit onderscheidene koren van
verschillende grootte zamengesteld register.-

door de redenaars beoefbnd (zie Coero pDe
oratore 11, 84, 85''
). Na langdarige sluimeEindeljk iseen mixtuur bjdekopergraveurs ring kwam ztj na de 15de eeuw weder in

een m engsel van olie en talk, of 00k wel zwang. Conrad Celtes,Giordano Wrxso,Piel
u
van was,terpentjn,oljvenolieen vet,waar- rol M irandola,de Duitschers Lambert & Aezlmede zj op de koperen platen die plekken kel en Winckelmann en de Engelschman Grey
bestrjken, welke zj tegen het bjtmiddel wisten op nieuw de aandachtder geleerden
op de mnemotechniek te vestigen. Leibniz
wi
K
llenöse
bev
eiligen.
n is de naam van hetgrootste meer hield zich methaar bezig om daardoortek0-
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men tot de door hem gezochtepanixqrapltie, de Ammnnieten in verzet tegen de herstelling
napeljk een lettersehrift,datgepastFadvoor der muren van Jerusalem.Later hebben zich
alle talen. Bj de nieuwere beoefenaars der de Moabieten allengs met de Arabieren vermnemotechniek is intusschen niets anders mengd.
nieuw dan het middel van substitutie:men
M oallakat9zie Arabisae letterkunde.

gebruiktnameljk cjfersin plaatsvan letters

M obiel m aken (Het)van een legergeot'omgekeerd. In onze eeuw hebben de v01- schiedt,wanneer men het op voetvan 0ûr10g
gende beoefenaarsder mnemoniek door hunne en tevens in gereedheid brengt om te velde
schriften opzien gebaard: Köstner in zjn te trekken.Daartoe behoort het voltallig maMnemonik oder System der Gedâchtniskunst ken van hetlegertevel
de doorhetoproegen
der Alten (1800)'',- vrjheervonAretin in der reserve en het bezorgen der noodlge
zjne j
ysystematische Anleitung zur Theorie paarden, munitie en proviand,- het oproe-

und Praxis der Mnemoniek (1810)''- Grevir:deFrislkl:in zjn rNotice surlamnémonique (1805)'', - A%
'
mê Ttvï.
s in zjne
Principes et applications diversesde lamnêmotechnie (5dedruk,1835)', en Hermann
XofFze in zjn rltatechismus derGed:chtnis-

pen van deverschillendebansderschutterj,
v
ooralO0k t0thetbezettenvan vestinpen,het regelen van alles wattotbevrediglng der
behoeften van een legerbehoortybjv.vande

intendance, van de lazarethdienst enz., en de benoeming van plaatsvervangende bekunst (4de druk, 1877). Op het gebied der velhebbers.Het mobielmaken gesc.hiedtn=r
opvoedkunde m oge men van de mnemoniek een vast plan, met snelheid en orde. Men

enkele malen gebrt
lik maken om jaartallen zal zich bjv. herinneren, dat in 1870 het
ofietsdergeljksin hetgeheugen teprenten, Duitsehe leger 19 dagen na het bevelt0tm 0men is het er in het aljemeen overeens, bielm aking strjdvaardig aan de Fransche
dat men de beoefening dler kunstaan kun- grenzen stond. - Men geeft den naam van
stenmakers kan overlaten.Men mogeer zich mobiele kolonnes aan troepenafdeelingen, die
over verbazen, dat bjv.Stot-tai eene lange achter het hoofdleger de verbindingswegen
reeks van voorgezegde w oorden kan Onthou- vrjhouden,de maatregelen der militaire adden en herhalen,hetbrengtbehalvehetkleine ministratie bevorderen, oproerigheden Van
genot dier verbazing geenerleivrucht.
vjandige inwonerste keergaan en plundering
M nem 6syne is in de Grieksche fabelleer verhoeden. De mobiele.t
ytlr#ein Frankrjk
de dochter van Uran'
us en Gaea (Hemelen bestond uit hen, die door bet trekken van

Aarde),voortseeneTitanideendegodinvan hooge nommers ofdoorplaatsvervangingvrj
het geheugen.Zj schonk aan Zeus(Jupiter) waren van degewone dienst.Zj vormde een

de Negen Muzen en werd vooralteEleutherae
en te Thespiae in Boeotië gehuldigd.
M oa,zie Dinornis.
M oabieten is de naam van een Semietischen volksstam ,in het noorden van Arabië
ten zuidoosten van de D oode Zee gevestigd.
Hunne hoofdstad was Ar of Rabbath Moab.
Als stamvader des volkswordtM oab,dezoon
van Lot,genoemd.Hunne goden waren Baal
en Astarotk.In hunne tlitbreiding werden de
Moabieten het eerstbelemmerd door de Am-

korps,dat vooralt0t bezetting van vestingen

be
stemd was.Menrekende in Frankrjk op1/u
m illioen mansehappen der mobiele garde,
die 348 bataljons en 128 batterjen vestingartillerie zouden vormen. In 1870 had men

eerst slechts 140 batal
jons met90 batterjen
in Parjs en de oosteljke provinciën,doch

gedtlrende den oorlog is dat aantal aanmer-

keljk toeqenomen.Bj de reorganisatie van

het legerln 1872 zjn echterdemobielegardes verdwenen.

m onieten , en de naam : rvelden van Moab''
M obile,eene belangzjke koopstad in den
voor de vlakten aan de Jordaan tegenover Noord-Amerikaanschen Staat Alabama, ligt

Jericho! ttisschen Lirias en Hebron, heeft aan hetuiteindederBaaivan Mobile,50Ned.
betrekklng op hunne voormalige uitbreiding mjl van de Golf van Mexico en aan den
naar hetnoorden.In hettjdperk derRich- m ond der rivier Mobile.De stad is sedertden
tershadden de Moabieten de ten zuiden gele- grooten brand van 1839 nieuw gebouwd;zj
gene Israëlietisehestamlnengedurendeeentjd- heeft 30 kerken, onder welke zich eene R.
perk van 18 Jaren onderworpen,totdatderieh- Katholieke hoofdkerk bevindt, eene geneesterE ltnd hunnen koning Eylon vermoordde.kundige school, eene door de Jezuïeten beAlfFzwaseeneM oabietiskshe.- Davidoverwon stuurde hoogeschool, een marinehospitaal, Q
hen en maakte hen schatpligtig, en bj de w eeshuizen, een blinden-instituut, scheeps-

scheuring van hetgrooteRjk (953vöörChr.) timmerwerven,eene katoenspinnerj en ruim

viel Moab ten deel aan het rjk van Israël. 32000 inwoners (1870), waaronder zich nageIntusschen'ontsloeg het zich in 850 onder
koning M esa,wiens gedenkteeken onlangs te

noeg 14000 kleurlingen bevinden. De haven
wordt door 4 forten en onderscheidene batte-

Dibon ontdektwerd,van zjnecjnsbaarheid rjen verdedigd. Vier spoorwegen verbinden
en maakte voortdurend gebruik van de zwak- Mobilemethetbinnenland,enzj isnaNewheid van Israël om rooftogten .
te onderne- Orleans de voornaamste katoenmarktder Ver-

men naar de overzjde der Jordaan, totdat eenigde Staten.In 1875 werden er321/:milJerobeam 11 het volk weder noodzaakte tot lioen Ned.pond katoen uitgevoerd,- voorts
het opbrengen van schatting.In 600 werden teer,terpentjn?pik enz.Dejaarljkschegede M oabieten door de Babyloniërs onderaan- middelde warmtegraad is er ruim 21OC.Het
voering van Neb%cadnezar overwonnenjdoch kl
imaat
ise
er
nd,
Pj
nboomh
uvongezo
els (Pi
ne doch de nabjgelegene

W den terugkeerderJoden kwamen zj met

Hills) verschaFen er
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eene gewenschte wjkplaats.- Mobilewerd
in 1699 door de Franschen gesticht;de stad
verviel in 1763 aan Engeland, in 1780 aan

W einig beschaafde volken bekreunen zich
niet om de mode.Hetzelfde kan men zeggen

van diemaatschappeljke standen,welkeaan
Spanle en in 1813 aan deVereenigde Staten. een bepaalden leefregel gebonden zjn.Eene
In denJongstenburgeroorlogbezweek destad nationale kleeding is geene mode, en waar
voor de magt der Geiiniëerden op den lzden deze doordringt, moet de nationale kleeding

wjken.De grillen der mode ontstaan ongeApMril
1!6j.
obllla, loss6 Fzlrd of roerendegoederen

twgfeld oorspronkeljk uitdezuchtnaarvoor-

staan tegenover 'J--pùilïg ofonroerende goe- uitgaàg.Iederafzonderljk kleedingstuk,van
hethoofdbedekselaft0t hetvoetschoeiseltoe,
deM
ren,zooalsgeyouwenenlanderjen.

odderkrulper (Cobitis fossilis L.)is is steeds vatbaar voor volmaking.Doch wj

de naam van een visch, die t0t de familie zien het,datde weg van denvooruitgangder
der Karperachtigen en t0tde orde derW eek- menschheid nietde regte1jn volgt,maargevinnigen behoort.Hj wordtomsteeks3 Ned. stadig heen en weêr kronktlt,en ditis inpalm lanq, heeft aan de bovenlip 4 en aan zonderheid het geval met betrekking t0t de
de onderllp 6 bgardles, is op kop,rug en kleedj.Nietzelden openbaart zicb een behazjden zwartachtig met4 of5geleen bruine geninhetkostbare,zonderlinge,onnatuurljke,
overlangsche strepen en op den buik geelmet enwj gaan achterwaarts in plaats van v00rzwarte vlekjes.Voorts heefthj zeerdunùe, waarts. Zien wj echterterug 04 een langen
doorzigtigeschubben.Menvindthem inbjna Weg van ontwikkeling, dan bljltt het,dat
alle meren en rivieren van Europa, 00k in het verkeerde spoedig werd terzjde gescho0ns Vaderland,doch in zeer geringen getale. ven en hetgoede stand hield.
De mode heeft een grooten invloed op de
Des winters verbergthj zich in hetslib en
kan 00k des zomers maanden lang in ver- vraag i
n den handelen alzooop dengrjsder

droogd slib in hetleven bljven.Wordt hj voorwerpen.Zj ontneemt bj hare wlsseling
uithet water op het drooge gelegd,dan laat de voormalige waarde aan tal van zaken,
hj een Quitynden toon hooren.Hj wordt00k wier bruikbaarheid voor hen, die zich niet
welal8wem
ervoorspellergebruikt,daarhj de aan de modeOnderwerpen,even grootbljft.
gewoonte heeft om naar de oppervlaktr te Uit dit oogpunt hebben vele staathuishoudzwemmen, wanneer de lucht zeer :lectrlsch kundigen het groote nadeeldermode in het
is, terwjl hj anders rustig op den bodem lichtgesteld,maarzj isd00rronHermann in
bljft.Men kan hem Jaren langin een visch- zjne pstaatswirthschaftliche Untersuchungen
glas in het leven houden,als men het water (1870,2dedrukl''opeene geestigewjzeverwekeljks ververscht.Hj voedtzich metwa- dedigd.Hj zegt: rsedertdemode zich over
termjten,waterspinnen,larven van water-in- de verschillende standen desvolks heeftuitseden!libellen,regenwormen enz.
gebreid,gaf zj aan de voortbrenging eene
M ode is de naam van een Franschwoordj geheelandere riqtiny.De verbruikerverlangt

afkomstig van het Latjnschemodns(wjze).
Het beteekent die maatschappeljkevormen,
w elke noch door de natlonale overlevering,
noch door redenen van noodzakeljkheid of

bj de snelle wlssellng van de mode zoowel
goedkoopheid a1s doelmatiyheid.En Juistde

Het gebied, waar de mode eene onbetwiste

teringen in het fabriekwezen. De mode be-

verduizendvoudigde uitbreidlng van den afzet,
door de m ode bevorderd,maakthetvoordeedoelmatigheid, maar door de willekeurige lig,som mige goederen in groote massa's voort
luimen van het oogenblik worden bepaald. te brengen, en ditleidttot technische verbe-

heerschappj voert,is datderkleeding.Inhet zorgthierdoor besparing van kosten''.

algem een kan de zamenleving zich nergens
Te voren hechtte men hooge raarde aan
geheel en al aan den invloed dermode ont- kostbaarheid van kleeding en hulsraad,aan

trekken.Debereidingenvolgordederspjzen, deftige stukken, welke alleen de rjke beko-

de inrigting der woningen, de regeling van menkon.Demodedaarentegenbevordertdegefeesten, de vorm van brieven en begroetin- ljkheidderstanden.W anneermenallesnaauwgen, - alles is aan de mode onderworpen. keurig nagaat,bljkthet,datdekleeding,in

Men gpreektzelfsvan wjsgeeren endichters, spjt van de grillen dermode,in onzen tjd
diein demode zjn.Intusschen is detoepas- Jaarljksminderkostdan voorheen.
sing van de mode op hetgebied van wetenHetstreven naarhervorming 0y hetgebied
gchap en kunst ten strengste af te keuren, van kunsten industrieisgedeelteljkeenstrjd
dewjl men aldaargeen andergezagmag er- tegen de mode, wier luimen men wi1beperkennen dan datvan hetbeoordeelendverstand ken zonderde vrjebeweging tebelemmeren
en van den gezuiverden smaak.Daarentegen vanden genialenkunstenaar.D00rzjninvloed
heeft men menige anderegelegenheid,waar op de vervaardiging van versierselen,op de
men aan de wlllelteux vrj spelmag laten, patronen en de kleuren der geweven stoFen,
omdat de rede zich het regt niet aanmatigt
om zich daarmede in te laten.Z00 ishetmet

werktdat streven 00k op de kleeding,en het
is te hopen, dat de meer algemeene ontwik-

de kleeding.In spjtvan alle voprschriften keling van een zuiveren kunstsmaakeindeljk
van Felvoegeljkheid,gezondheid en doelma- zoodanige modes onmogeljk zalmaken,die
tigheid.ontwaart men daarbj eenegestadige het ligchaam m isvormen, de gezondheid beafwisseling van stoFen, vormen en kleuren, dreigen en de welvoegeljkheid kwetsen.Sealis het o0k datmen telkensoverdedwaas- dertLodewl
jkXfFzwaaitFrankrjk,eigenljk
he en dermode klaagt.
Parjs, den schepter op het gebied dermode,
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en de pogingen in onderscheidenelanden,00k 45,
4 1 geogr.mjl ruim 273000 inwoners
in 0ns Vaderland,om eenenationale kleeder- (1872).
dragtin te voeren,bleven vruchtelèos.
De geschiedenis van Mödçna a1svorstendom
De geschiedenis der mode vormt een 0p- begi
ntin1336metdestichtingderheerschapyj
merkeljkgedeeltederbesehavingsgeschiedenis, van het Huis Este in Môdena en Regglo.
daar zj de denkwjze van een bepaald tjd- Borso #'.& fd was in 1452 door keizer Feeperk ook in uitwendigevormenaanwjst.Wj #ezi7r 1II t0t eersten hertog van Môdena en
wjzen slechtsop hetstjve,deftigeSpaansche Reggio benoem d en verkreeg in 1471van den

gewaad,op de losse kleeding in dentjdvan
den Dertigjarigen O0r10g,op destatigein de
dagen van Lodewî
jkXIF,Op derjkversierde
in die van Lodewl
jk .
A-F,op de burgerlgkeenvoudige in den tjd van den Amerikaanschen Bevrjdingsoorlogenz.Hetverbandtusschen de kleeding en debeeldendekunstw ordt
door uitdrukkingen a1s pruikenstjlenz.aangewezen.Het oudste tjdschrift,aan de mode
gewjdr schjnt uit Duitschland afkomstig te
wezenihetwasgetiteld: pMode-und Galanteriezeltung (1785)''.Thans zjn er onder den

Paus 00k Ferrara,dathetbelangrjkstgebied
van het H uis Este vormde.Toen in 1597 de
hoofdltjn uitstierf, behield Cesare t
s'fdf:,de
zoon van een Onwettigen zoon van Al
fonso
van Ferrara,alleenMödenaenReggio,terwjl
dePausFerraraterugnam.l1j werd destamvader derhertogenranM 6dena.Ztjnkleinzoon
Frans 1 (1629- 1658) verkreeg van keizer

ljven en hoepelrokken,corsetten en hooge
hakken met gretige handen van haar aangenomen en die verderfeljke gaven vaak met
gezondheid en leven betaald.Toch bljftzj

neville (1801)t0t schadeloosstelling de Breisgau,welke hj afstond aan zjn schoonzoon
Ferdinand; hj overleed te Treviso in 1803.
Ferdinand,aartshertogvan Oostenrjk en een

I'
erdinand hetvorstendom Correggio.Rinaldo

(1694- 1737)kochtin 1710hetdtlorden Kei-

zer verbeurd verklaaxdehertogdom Mirândola,
en werd in 1737 door hem beleend methet
naam van nBazar''
, nGracieuse'.' enz.in 0ns hertogdom Novellara. De laatste hertog uit
Vaderland en eldersin menigte verspreid.
hetHuisEste,nameljkRereulesI1I.
/izltzl#t
),
De mode heeft vooral Onder de vrouwen verloor in october 1796 zjn land aan de
vele slagtoFers gemaakt.Deze hebben keurs- Franschen en ontving bj den Vredevan Lu-

heerschen,wantzelfseen dwingeland zitvast zoon van M aria T/zdrdditz,sedert1771gehuwd

op den troon,wanneerzjneonderdauen geen met de ert
kename van Mödena,M aria-&1triee#'./7,
:/6,noemde zich hertog van Mödenagrooterrenotkennen dan slaven tezjn.
M odel ot'voorbeeld noemtmenindebûuw- Breisgau, doch verloor door den Vrede van
kunde eene op verkleinde schaalvervaardigde Presburg (1805) 0ok de Breisgau en overleed
voorstelling van een bestaandofn0gtestichten den 24sten December 1806. Zjn zoon,hertog
gebouw , ofook van deelen van zoodanig gebouw.Men heeftmodéllen van kerken en paleizen, maar 0ok van trappen, daken,enz.
Voortsheeftmenmodéllenvanallerleiwerktuigen.In de beeldhouw kunstnoemtm en heteen
Van klei,gips Ofwasgevorm d voorw erp,dat
m en vervolgens in steen of in metaal w i1

Frans .fF ,kwam eerst in 1814 w eder in het

bezit van zjne grootvaderljke gewesten en

zag zich daarin bevestigd door het W eener

Congrès.Hj aanvaardde den naam van Este
en werd alzoo de stiehter van eene nieuw e

ljn,nameltjk vandievalzOosfenrq
,k-Este.O0k
zjne moeder M avia .
fdt
zfric: aanvaardde in

voortbrengen,terwjlmeneindeljkindeschil- 1814 het bestuur van het reeds in 1790 van
derkunst den naam van modélgeeftaan een hare moeder geërfdehertogdom Massa-carrara,
persoon, die den kunstenaar t0t voorwerp waarbj het Congrès de Keizerljke leenen
zjner studie dient. Ook spreekt men in het in de Lunigiana voegde,die m et hethertogdageljksch leven van rmodél'' in de eenvou- d0m bj haar overljden (14 November1829)
dige beteekenis van vorm.

ten deelvielen aanharenzoon.ToenFrans.I'F

keten der Apennjnen noordwaarts uitstrekte
t0taan de P0 en in het noorden grensde aan
het Lombardisch-venetiaansch Koningrjk,in
het oosten aan den Kerkeljken Staat,in het

van het volk onthield. De Fransehe Juljom wenteling deed het algem een misnoegen
den 3den Februarj 1831 t0t eene uitbarsting

M 6dena is de naam van een voormalig met de Jezuïeten terugkearde, had er eene
hertogdom in Italië, datzich van decentraal- reactie plaats,welke hem de toegenegenheid

zuiden aan hetgroothertogdorn Toscaneen in
hetwesten aan Parma en de zee, en op 110

komen. D e H ertog moest de vlugt nemen en
ging naar W eenen,m aar werddengden M aart

door Oostenrjksche troepen naar Mödena te1 geogr.lnjlomstreeks600000inwonerstelde. ruggebragt, waarna hj eene bloedigewraak

Dithertogdom was eene absolute monarc,
hie, nam op de aanleggers van den opstand.Na
erfeljk in de manneljke ljn van het Huis dien ti
,j
d kenmerktezich deregéringvanden
Oostenvl
jk-Este.Deinrigtingen vanonderwjs, Hertog nog meer dan te voren door hetuitaan de Jezl
ffeten toovertràuwd, verkoerdon dooven van elke vonk van liberalismus.Na
in een ellendigen toestand en de staatsschuld zjn dood (21 Januarj 1846)werdhj opgebedroeg meer dan 12 millioenlire.Tegenwoor- volgd doorzjp zoon I'
ransIF,geboren den
dig echter vormtMôdena 3 provinciën van het lstenJunj 1819,endezevolgdehetvoetspoor

koningrjk ltalië, nameljl
tMödena,Regkio, van zjn vader.'1'en gevo1gevan vroegereoverbeide t0thet landschap Em ilia behoorend,en

eenkomsten verviel na den afstatld van den

fafccl (1847)ditlandaanToscane,
Massa-carrara,welkelaatstebjhetlandscha'
p hertog ran .
Toscane werd gevoegd.Deprovlnçie Mödena terwjldit laatste Fivizzanoaan Mödenamoest
is in 3 arrondissementen verdeeld en teltop
X.

atbtaan.Na den dood der hertogin van Ttzrlzlt
z
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(1847) viel1volgens het verdrag V3n Pali
*
-s loppt en de stAd in nagenoeg geljkehelften
l
.

van 1817,in 1848 Guastalla aa'
n Môdena ten

verdeelt.Totde 27 kerken behoort de merk-

deel,waardoo/ditlaatsteeengebiedsvergroo- waardige, in 1099 begonnen en in 1184 inting van 53/4de geogr.mjlmet50000 inwo- gewjde domkerk van San Geminiano,een

ners vcrkreeg. oproerige tooneelen in onder- Romaansch gebouw met een eenvoudigen,
scheidene steden gaven aanleiding t0teen 0f- indrukw ekkenden gevel,Onderscheidene sieren defensief verbond van de H ertogen van ljke beeldhouwwerken en praalgraven en

J'cz
relc en M 6dena matOostenrjk (Februarj een vermaarden klokketoren (Ghirlandina)
1848),zoodatditlaatstebevoegd en verpligt ter hoogte van 96 Ned. el. Totde bezienswas, de hertogdommen in tjd van nood te waardige kerken behooxen voorts die van
'tro,van San Francesco en van Santa
bezetten. Toch kwam de volksbeweging niet San Pie
totstilstand,en in M aartzag de Hertog zich Maria Pomposa. Het koninkljk (te voren
genoodzaakt 0:a de wi
jk te nemen.Daarop hertogeljk) paleis, in 1634 gebotlwd, heeft

werdeen VoorloopigBewindbenoemd,I'
ransT'
r een ruim trapportaal, prachtige vertrekken,
vervallen verklaard van den troon,beslag op eene kostbare verzameling van schilderjen
zjne bezittingen gelegd en den 29sten Mei met stukken van Guido .& Z , G%tereLno, de

afgekondigd,datmenzichbjSardiniëvoegde. Otvrcccî,Mankqna,Garofaloenz.,eenebeNa den voorspoedigen 0orlog echter van Ra- langrjke boekerj met100000 deelen en 3000
Afzk, en het ontruimen van Milaan door de handschriften, een kabinet van munten en

Piémontézen(6Augustus1848)keerdeFransV een archief,terwjlhetdoorbevalligetuinen
nnderbescbermingvan Oostenrjkschetroepen is omringd. Andere uitm untende gebouw en
reeds den lodendiermaand terug,nadathj zjn: de nietlwe schouwburg, het gebouw
2 dagcn te voren uit Mantua de belofte had der universiteit (in 1683 gesticht),hetstadafgelegd,dathj meervrjzinnigeinstellingen huis,de nationale bank,het hospitaalen de
z0u invoeren.Na zjn terugkeerverleende hj citadél.Men heefterbjna 31000 en metdie
w elis w aareene am nestie,doch daarvan wa- van .het stadsgebied (Campagna) nagenoeg
ren zoo velen uitgesloten,datslechtsweinigen 57000 inwoners(
1871),- voortseen proviner gebruik van konden maken.De oproerig- ciaal bestuur en een bisschop.Tot de inrigheden duurden dan ook voort,en den 18den iingen van onderwjs behooren er eene tmi.

November waagde zelfs een grondbezitter, versiteit met 3 faculteiten,eene bibliotheek,
zal;genaamd,een aanslag op den Hertog. een botanische tuin, eene sterrewacht enz.,
.mz
ToendeoorlogtusschenSardiniëenOostenrjI
< - voorts een lyeétlm ,een gymnasium ,eene
in Maart 1859 op nieuw uitbarstte,en O0s- technische school en eene militaire school.
tenrtlk zjnetroepen opriep uitMödena,ver- O0k is er eene Académie van Kunsten en
liet de Hertog den 14den Maartwederom de àvetenschappen gevestigd en een Italiaansch
residentie en begaf zich naar Brescello,ter- Genootschap van W etenschappen. T0t de
wjlhet ministérie onder de hoedevan een stichtingen van weldadigheid behooren er
bataljon Oostenrjkersdezaken gaandehield. een ziekenhuis, een vondelingshuis en een
In keikeerdede Hertog naarMôdenaterug weeshuis.De inwoners houden er zich vooral

en steunde,zooals gewoonljk, op zjne mili- bezig met het vervaardigen van zjden en
taire magt.In Jul'
d 1850 werden dooreen linnen stofl'en, met het maken van azjn en

decreet van den H ertog ook de Jezuïeten in van voorw erpen van gegoten m etaal. De
hunne voormalige bezittingen en regten her- handel is er zeer levendig,doch bepaalt zich
steld.D e Italiaansche beweging in hetvoor- vooraltotgraan, wjn,ooft,likeuren,slagtJaar en den zomer van 1849 gafden Her- vee en w orst.Een gegraven kanaal,van de
tog aanleiding om zich aan het hoofd zjner stad naar de rivier Panaro loopende en deze
troepen bj het Oostenrjksche leger te voe- m et de Po verbindende,is van groot belang
gen,waarna wederom een VoorloopigBewind voor den binnenlandschen handel, alsmede
ontstond en de opgeroepenv Vergadering van voor de verbinding der stad m etVenetië en
Vertegenwoordigers het Huis Este vervallen met de kusten derAdriatische Zee.O0k loopt
verklaarde van den troon en zich aansloot er een spoorweg van Piacenza over Mödena
bj Sardinië.Dit laatste geschiedde officiëf)
l naar Bologna en van Môdena over Mantua
den 18den Maart1860.Bj hetoverljden van naar Verpna.

Inrans F (21 November 1875) is het Huis De stad Mödena,aanvankeljk Mlttina geOostenrqk-Esteuitgestorven,en zjn aanzien- heeten, werd door de Etruscers gestichten
ljk vermogenvielten deelaan de Bonrbons, laterdoor de Galliërsveroverd, doch vervolgens door de Romeinen bemagtigd,die er in
vooralaan don Caelos.
De eVenZ00 genoemde hoofdstad van de 184 vôprChr.eene kolonie deden verrjzen.
provincie en Van het voormalig hertogdom Hierverwierven de Romeinenin 194v6örChr.
ligt in het midden Van eene uitgestrekte, onder den consul M erwla eene overw inning
usin
fraaje vlakte!tusschen de rivieren Panaro opdeBolers.HierbelegerdevoortsAntoni'
g .prlffzq
ç,maar werd door
en Secchia.Zj heefteen goed voorkomen en 44 vöör Chr.Deein.
is door wallen omringd, die echter meeren- Paysa, Hirtius en Odavianns geslagen.Om-

deels in wandelparkeù herschapen zsjn. Ztl dat zg de zgde van M aaï
entl'
lts gekozen had,

bevat breede, goed-geplaveide en m eerendeels werd de stad door Constantl
jn de Grooteveru n beide zjden doorbogengangen gevormde w oest, maar ook w eder opgebouw d. Nadat
stmten. De fraaiste van deze is de Via zj nogmaals vernield was door de Gothen
Aemilia,welke van hetoostennaarhetwesten en Longobarden, deed Karel de Groote h= r
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verri
jzen en verhiefhaart0teen gravenzetel. dauw op h0t koren, en daarop volgt het
Later behoorde deze stad t0t de bezittingen

m oederkoorn.Ditzwam is de eerste generatie
van Clavioe
ps z'
Mçp'
l
zrely
' het werd te voren
vooreen afzonderlgk zwam gehoudenen k%pkace
l'
ia .S/é
'
J'
?
ZZ
?/ L&.qenoemd.In de Phaeelia
'
echter ontwikkeltzlch heteigenljkemoederM odern noemt men in het algemeen al koorn.Dit bestaat uiteen pseudoparenchym ,
w at nieuw is, en m en geeft in onze dagen welks onregelmatige,veelhoekige cellen vast
den naam van moderne fAeolo./:aaneenegod- zjn zamengegroeid e1l aan de oppervlakte
geleerde rigting, die met betrekking t0t de van het geheel donker paarse vliezen vertoo-

van Matltilda (zie aldaar), maar herkreeg
hare vrjheid. In 1288 onderwierp zj zich
aan markqraaf Obozo #'.
A'
,
:J:en in1598werd
zj de resldentie derHertogen l:an .
VJ&)
)f
z.

geschriften des Bjbels niet alleen de regels
der critiek onbevooroordeeld toepast, maar
o0k zjn inhoud toetstaan dewettenvanhet
gezond verstand,zoodatzjdewonderverhalen
verwerpt,terwjl zj ook weigertdekerkgenootschappeljke leerstellingen te huldigen,

nen.Het moederkoorn is,bj eene volkomene

delwijze zjn gegrond.
M odulatie,zieHarmonieen Miziek.
M oederkoorn (Secale cornutum ,Clavis
secali), een ziekeljk plantenproduct,wordt

jes,op wier omtrek men de sporenhuisjes

rust van het mycelium ,voor hetzwam ongeveer datgene, wat de aardappel is voor de

aardappelplant.Wanneerhetafgevallen isen
den grond bereikt heeft, ontklemt het eerat
inhetvolgendevooljaar.Dangroejendaaruit

welke op eenedaaraan tegenovergesteldehan- bolvormige,ronde,gesteelde,vliezige hoofdmet de sporen vindt.Deze laatsten worden

losgelatenenuitgestooten,zoodrazj rjpzjn.
D00r l zonde roggebloesems met de sporen

voortgebragt door een tusschen de aren van
de rogge en andere grassen zich bevindend

dezer w oekerplant te bezw angeren doetmen

moederkoorn ontstaan,daar zj er ontkiemen
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hoekig rolrond,eenigzins gekromd,van bui- e11 zich t0tm ycelinm ontwikkelen.
ten donkerpaars en van binnen wit, hard
Ilet moederltoorn vertoont zich o0lt op an-

ligchaam ,nameljk een woekerzwam ,Clat
û- dere grassen,nameljk op tarween gersten
eeps .
pf
zrzf
zre. T%l. (Sclerotium clavus Dec.) op veleinhetveldgroejendeplanten,vooral
de geslachten Lobkm , A lopeeurws, M oligenaamd.Zjn mycelium bevindt zich inhet op
vruchtbeginselderjeugdigebloem,zoodatdeze nw' , Pltraymites, Glyceria enz.M en kan de
daardoûr vernield wordt, en in hare plaats
ontwikkelt zich eenvuil.wit,kaasachtigw eek,
m et onregelmatige groeven bedekt zwam .
Hiervan maken zichdraadvormige,kleurlooze

ziekte slechts voorkom en,wanneer men geen
m et moederkoorn verontreinigd zaaizaad ge-

bruikt,door den akkerbj tjds te maajen

ofdoor hetnedervallen van hetmoederkoorn

sporen (stylosporen)los,welkezich in groo- op den grond te verhinderen. Het moedem

ten gatale bevinden in eene door hetzwam ktlorn is nadeelig voor den oogst,omdathet
afgescheidene, m elkachtige vloeistof en met de ontwikkel
ing van talrjke qoede korrels
4eze verspreid worden.Z!Jdroppeltalshonig- belet,en om 'ztine vergiftigeelgenschappen,
40*
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In groote giften werkt het zeer narcotisch. kruid komt in het wild nietdik:vjlsvoor,
Hetnuttigenvan brood,metmoederkoornver- zaaar Nvordt vooral in Noord-Brabant in de
mengd, heeft we1eens eigenaardige ziekten tuinen gekweekt, om er dergeljke koeken
pnderhetvolkdoen ontstaan,bepaaldeljkde als de bekende kervelkoeken van te bakken.

kriebelziekte(ergotismtlsconvulsivus).Menont- M'i
J' geven hierbj eene afbeelding van dit
gewas,nameljk in l het bovenste en in b
iisch water,hetwelk daardoor paars en bj het onderste gedeelte van den stengel,in c
dekt hetmoederkoorn in hetmeeldoor alka-

toevoeging van een zuur 1'ood gekleurd wordt,
of ook w el door eene soort van haringreuk,
wanneer het meelofhet brood metkaliloog
verwarmd wordt. Intusschen is het moederkoorn een krachtig zamentrekkend middel,
datvooralop debaarmoederwerkt,zoodathet

bj onvoldoendeFeeën wordttoegediend.Het
bevat 2 alkaloïden,nameljk ergotine eu ekboline,benevensongeveer250/0vetteolie.
W j geven hierbj de afbeelding in a van
2 koorenaartjes,van welkeéénmoederkoorn

eene straalbloem ,z1
/2-maalvergroot,enin d
eene vrucht op 4-voudige grootte.

M oederloog noemt men de vloeistof,

welkeachterbljft,wanneermenuiteenezoutoplossing een gedeelte van het zout dtlor

kristallisatieverwjderd heeft.Zjbevatinelk
gevaln0geeneaanmerkeljkehoeveelheid van
datzelfde zouten kan bj herhaaldeverdamping ofafkoeling wederom dergeljkekristal-

len leveren.Bevat eene oplossing onderscheidene zoutent dan zaldat zout,hetwelk het

draagt,op dubbeleqrootte,- in been moe- oopl
veorsvblo
ediyst voorhanden ofhet moejeljkst
aar ls, het eerst kristallisôren en we1
derkoorn Op s-voudlge grootte, - in c een
stukje mycelium ,60-maa1 vergroot,- in d vrj zuiver. Bj eenetweedekristallisatieer-

een uitspruitend m oederkoorn met Claviceps l
angtmen welligt n04 eenehoeveelheid van
P*P*r8@ op s-voudige grootte, in e zulk datzelfde zout,doch elndeljk zalde loog o0k
een Clavieeps 25-maalvergroot, i
nf deze met de andere zouten verzadigd zjn en dan
doorgesneden op 3o-voudige grootte?- in g kristalliséren deze desgeljks,zoodatmen een

een huisjemetbuizen,60-maa1vergroot,-

mengselvan zoutenverkrjgt.Zulkemoeder-

'

baden. Somtjds worden zjgeheelen aluit-

in J,3 omhulsels met buizen, 40-maalver- loogen ontstaan bj hetwinnen van keukengroot,- en in i 3 buizen,vanwelkedemid- zout uit zeewater of salinen;zj bavatten
delste sporen uitstort,op l6o-volldige grootte. vooral chlûornatrium j iod- en bromkalium ,
M oederkruid (Pyrethrum Parthenium chloormagnesium en chloorcalcium , zwaveltwlrfzltvfe/ is de naam zuur natrium enz.M en bezigt ze veelaltot
&Y.) ofbreedbladige '
gedampt en leveren alsdan hetmoederlooggogtt.

Moedervlekken (naevus maternus,ma-
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Aloedexkruid.

l

g.

cula materna) is de naam van aangeboren
vlekken op de huid.Men Onderscheidt ze in
pigmentvlekken(naevipigmentarii),welke40nkergeel,grjsofzwartvan kleurenweleens
maet haar begroeid zjn,steeds dezelfde kleur
houden en generlei jeukte of pjn veroorzaken, en wkinrlekken (naevi vasculares, sanguinei),afkomstig vanbloedvaten in delederhuid, welke na de geboorte onveranderd
bljven.De eigenljkemoedervlekken,die der
eerste soort, verdwjnen nagenoeg nimmer,
terwjlde wjnvlekken, vooralwanneer zj
een geringen omvang hebben, weleens verdwjnen door allengs bleeker te worden en
eindeljk degewone huidkletu aan tenemen.
Men kan hiertoe medewerken door het gebruik van koude verwekkende en zamentrekkende middelen en dooreenezachtedrukking.
O0k vermeldt men, dat men moedervlekken
kan doen verdwjnen door middel van een

galvanoeapstischen toestel.
M oeftl, een Arabisch woord, is bj de
rrurken 4e naam van een geesteljke,die de
verklaring geeft van alde plaatsen van den
Koran,welke over hethuiseljk en zedeljk

leven en over de regten der geloovigen hanvan eene plantuitde familie derZaâmgesteld- delen.Iedere gemeente van eenig belang beeft
bloemigen.Zj onderscheidtzich a1soverblj- haren moefti, die ondergeschikt is aan den
vend kruid door een scheeven,geringdenwor- kadi.Het is eene dwaling,dytmethetwoord
telstok,dooreen hoekigen,naarbovenscherm- M
mo
efti dehoogstewaardigheldsbekleedersder
vorm ig vertakten Btengel,door korte haren,
ohammedaansche godsdlenst worden aangedopr langgesteelde,vindeeligeondersteen zit- duid.
tende bovenste bladeren, door witte straalM oeltan ofM ooltan,tevoren Kanyapoera
bloemen en tolvormige vruchten.Hetmoeder- en later M oelasthânspoera, is de naam van
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eene distridshoofdstad in de Britsc,
h-lndische vindt met twee draadvormige stgmpers.D00r
provindePendsjaub.Hetdistrictligtaanden mislukking wordt de vrucht éénhokkig en
benedenloop van de Indus tusschen de rivie- bevateen enkel zaad met eene harde schaal,
ren Dsjelam ,Indus en Setletsj en telt op kiemwiten eenegebogenekiem.Hetbloemdek
949 D geogr.mj1bjna11/cmillioeninwoners zelfwordt zeer sappig en vormteene valsche
(1868). De stad ligt 146 Ned.elboven de zam engestelde besvrucht.D e soorten van dit
oppervlakte der zee, heett een gem iddelden geslacht zjn boomen,vûorzien van melksap
warmtegraad van 26,
80C.en teltbjna46000 en van afw isselende,zelden tegenoverstaande

inwoners(1872).Eriseenbloejendehandel.-

bladeren.Zj hebben gepaarde,vroegtjdig af-

D e stad werd door Mohammedaanschc ver- vallende steunbladen. Het hout heeft eene

overaars bj herhaling ingenomen, in 1818 dergeljkewaardealsdatvan deniepenboom.
door de Sikhs bemagtigd en in 1849 door W j vermelden den zwarten moerbezieboom (M.
dezen aan de Engelschen afgestaan.
nigra L.), die 12 Ned.el hoog wordt. De
M oens (Petronella), eene verdiensteljke stam is zelden regt? maal' bedekt met een
Nederlandsche romanschrjfster en dichteres, grjzen bast.Detakken zjn gekromden uitgeboren te Kubaardden16denNovember1762, gespreid,deveelvormigebladeren ongeljkgewerd dooreene hevigeziektereedsop 4jari- zaagd,getand Ofgekerfd, aan de basis hartgen ouderdom blind,maarlegde zich niette- vormig,gaafofgelobd.De vrouweljkebloemin met jver t0e op de letteren en op de men zjn kortgesteeld en deschjnbarebessen
dichtkunst.Eenereeksvan jaren woonde zj paarsachtig zwart meteen rood,zuurzoetsap.
te Aardenburg, W3ar haar vader predikant Deze boom behoort te huis in Azië en wel
was,vestigde zich vervolgens te Utrecht, en ten zuiden en zuidwesten van de Caspische
overleed aldaar den 4denJanuarj 1843.Van Zee.Toch was hj reedsin 1280 naarItalië
de lange rj harerwerken zullen wj slechts overgeplant,Tvaartaen dezjwormenmetzjne
enkele noemen,te weten:oDe ware Christen bladeren voedde.De vruchtenwordengegeten,
(1785,bekroondl'',- nEstherjinvierboeken en den wortelbastbeveelt men aan tegen den

(1786,bekroondl'') pRuth,in vier boeken
berjmd(1790)''
,- rDe gebroedersdeW itten,
in vjfzangen (1791)/', rlohan vanOldenbarneveltl (1792)'',- rllugo de Grontt in
zeven zangen (1790)'' - Degeschiedeni:der
menschheid,invjfzangen(1793)'',- pvruch-

ten der eenzaamheid (1798)'' - pltarelvan
Rozenburg of de zegepraal der deugdzam e
liefde (1814, 2 dln)'',- en nluegaat voor
mjnevrouweljkelandgenooten(1830)''.Vooral
schreefzj velegelegenheidsgedichten en kindexboekjes.
M oeraal(Muraena HelenaL.4ofm'
ureenis

lintworm.Dewittezzltle'
rùezlùopzà(M.alba L.)
bereikt zelden de hoogte van den voorgaande

en komtbtj0nsslee'
htsalsheestervoor.Zjne
bladeren zjn onbehaard, aan de bovenzjde

glanzig, aan de basis scheef-hartvormig,grof

gezaagd,somtjdso(
)k gaafrandig,langwerpigspits, drielobbig of driespletig, en ook we1

veellobbig.De vrouweljke bloemen zjn gesteeld en de vruchten witofgeelachtig wit,
doch ook we1 eens rood ofzwart.Hj heeft

hetzelfdevaderland alsdeeerstgenoemdesoort.
Reeds de oude Grieken kenden hem in hun
land, en thans vindtmen hem in Thessalië,
de naam van een visch,die t0tde familie der Griekenland en ltalië in een wilden staat.De

Aalachtigen (Muraenoïdei) en t0t deOrde der vruchten worden gegeten metazjnen stroop.
W eekvinnigen(Malacopterii)behoort.Hjheeft Sedert de 16deeeuw bezigt men vooral de
een gladden k0p,pjpvormigeneusgaten,tien bladeren van dezen heestervoordezjdeteelt.
stralen in de kieuwenhuid,de staartvin metde De roode z
z
lperôezllpt
?- (M.rubra L.) is de
rug- en aarsvin vereenigd en geene boxstvin- grootste van allen.Hj woxdt16 Ned.elhoog
nen.Hj wordtomstreeks 1 Ned.ellang en en erlangt eene middellgn van 6 Ned.palm.
is over hetgeheele ligehaam bruin-en geel- D e donker bruine stam is echter knoestig.De
aclhtig gemarm erd.Deze roofzieke visch leeft bladeren zjn aan de basis hartvormig en in
in de Middellandsche Zee en in de warme den beginne aan deOnderztldeviltig.Devruch-

zeeën derOudeenNieuweW ereld.Zjnvleesch
smaakt tzitmuntend en was reedsbj deRomeinenzeergezocht,daardezenabjhetstrand
vjverslieten graven enmetzeewatervulden,

ten zjn donkerrood en zoetachtig zuur.Men

vindt dezen boom in geheelNoord-Am erika.

DeIndisehe moerbezieboom (M.indica R'
amplt.)
is vrj groot en komt,watde gedaante dez'

om daarin dezen visch steedsgereed te heb- bladeren betreft, sterk overeen m et den witben. Men vermeldt, dat de Rom einen wel ten moerbezieboom.De vruchten zjn roodeens slaven in die vtivers lieten werpen t0t bxtlin en behaard. Men vindt hem in 00stvoedsel voor den moeraal.
Indië.W )jgeven hierbj eeneafbeelding van
een witten moerbezieboom en welin tzvan een
Moeraslncht,zieMalaria.

M oerbezleboom (Mo1'usL.4isdenaam tak metvrouweljkebloemen Op l/sdeder natuurljkegroûtte,inbencvaneenqaaronsymMoerbei-achtigen (Mo1
'eae).Het onderscheidt metrischebladerenop1/cdernattlurlpkegrootte,
zich door één- of tweehuizige bloemen.llet in d van een manneljk katjein natuurljke
bloemdek is 4-deelig en vôôr elke afdeeling grootte,inevan eenemanneljkebloem enin
bevindt zich een meeldraad,terwtjl eene 0n- fvan eene vrouweljke bloem ,beide 3- t0t
eFenheid in hetm idden den mislukten stam - 4maalvergroot.
per aanwjst.Het vrouweljke bloemdek be- M oeris is de naam.Van een thans gr00van een plantengeslacht uit de familie der

staatuit4 zeer breede blad-organen,in wier tendeels vcrzand meer in Beneden-Egypte,
midden zich een z-hokkig vruchtbeginselbe- waaromtrent Her6dotus, Strabo enz.verwon-
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derljke dingen verhalen.Men z0u nameljk dehoogebergenvanRoea;opdenoosteljken

een begin gemaakt hebben met het graven oever verheFen zich twee bergketensvan gravan ditmeeronder koning Titltoh,omstreeks niet,en ten zuiden ligthetlandLoenda(Ca-

4000JaarvôôrChr.,terwjlhetvoltooidwerd zembe).Deinwonersbehoorent0tdeBabemba
onderkoning Moeris,1900Jaarlater.Volgens en Baloenda.
sommigen bestemdedezehettoteene begraafMoesl: (Moesia,Mysia)isdenaam eener
plaats,maar volgenaPliniuswashetgewjd oud-Romeinsche provincle ten zuiden van den
aan de zon. Het had een omvang van 2000
schreden en eene diepte van 50 vadem ,en
bevatte o0k een doolhofmet tempels,gangen
en standbeelden, alles van porEer, wM rin
men langs een trap van 90 treden afdaalde.

benedenlûop van de Donau.ZP
** strekte zich
uit tusschen deze en den Haemus(Balkan),

van dan mondderDrinus(Drina)in deSavus
(Save) t0t aan de Zwarte Zee en kwam duB
ongeveer overeen methethedendaagscheServië
De waarheid dier overleveringen schjnt te enBoelgarje.DerivierCiabrus(Zibritz)splitste

wezen,dateen deroudeKoningenvan Egypte het land in 2 deelen,Opper-en Neder-Moesië.
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20 geogr.mjl.
M oero-m eer(Het)ofMoeroOkata(Groote
Moero) is denMm van een waterqlasinhet
binnenljnd van Afrika.Dit meerlsin 1868
doorIztvLngstone ontdekt.De Loealaba(bovenl00p van de Congo?)stroomterdoorheen.Het
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king en veroverden in 29
vôör Chr. Opper-enin6vöör
Chr. NederM oesië. Ten
van de m eer

j, -.
-

/)

V

hen in vjandeljke Mnra-

tjde van Tibe'rizfdhad Moesië
veel te ljden

.

---

y.

Njl. Thans

draagt
het
grootendeels
verzande meer
den naam van
Birket el Keroen en heeft
eenomvangvan

'

'

deljk eenige
natuurljkemedoor kanalen
en sluizen in
verband metde

,

k

w aren verm oe-

en zj stond

zv,y

?

Ned.el,om bj
onvoldoende
Btjgingvan de
Nj1delaaggelegene landen
te drenken en
eenezekereregelmatigheid
aan de overstroomingen.te
bezorgen. In
deze waterkom

z.-,z

?j

.-

daar de Thracischestammen
der Triballen
en Geten gevestigd, naast
w elke in 277
vôôr Chr. de
Keltische stam
der Scordiscers
er een vaderland vond.D e
Romeinenkwamen eerstin 75
vöör Chr. met

,tL.
i'

nende Daciërs
en Sarmaten,
en om zich tegen hen tebeveiligen, werden, behalve
een wa1 tusschen Tomien

Axiöyolis,ves-

tlngwerken
langsdeDonau
aangelegd. D e

verovering van Dacië door Trajanus (106 na

Chr.)bezorgde er qrootere veiligheid,totdat
de Gothen (250) erlnvallen deden en keizer

A'
arelianus noodzaakten t0t den afstand van
Dacië. K eizer Valens vex.oorloofde aan de
ligt ruim 1000 Ned.el boven de oppervlakte W est-Gothen,toen deze door de Hunnen beder zee,is60- 100 Ned.elbreed en108Ned. dreigd werden, zich in Moesië te vestigen.
mjllang,bevindt zich methetzuideljk uit- Daarna verschenen van de 5detotde 7deeeuw

einde op 9030'Z.B.en bevatveelvisch.Zjn de Slawen om in Opger-Moesië eene woonoeverismeteen tro/ischen plantengroei be- jlaats te zoeken,en elndeljk werd hetland
dektt en hier en daar ontspringen er zoute lngenomen door de Boelgaren,w elke er o0k
bronnen, welke zout voor den handel ople- thans n0g een groot deel der bevolking uitveren.In hetnoordwesten grensthetmeeraan maken.Van de steden in opper-Mbesië vindt
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men 0.a.vermeld: Viminacium (Kostolatz), met het Eulmpésche spoorwegnet verbonden.
Sinqidunum (Belgrado),Naïssus (NisJ)en Ra- O0k wordt tlmns als een deelvan den g1.ootiarla (Artsjer),en in Neder-Moesië: Tomi ten strategischen spoorweg Berljn-Metz de

(KoeBtendsje) en Salsovia (T0eltsJa)aan de
ZwarteZee,- voorts:oescus(Gigen),Novae
(Steklen),Scaidava(Roestsjoek)enDurostorum
(Silistria)aandeDonau,- eneindeljkNicöpolisadHaemum(Nikgeb),Ternobum j'
rirnowa)
en Marcianôpolis(Imertje)in hetblnnenland.
M oesson, zie onder W ind.
M oezel(De),in hetLatjn Mosella enin
het Fransch Moselletiseenelinkerzt
jrivier
van de Rjn en ontspringt op dewesteljke
of Fransche helling der Vogezen,ellwelop
het zuideljk gedeelte tusschen den Drumont
en den ElzasserBelchen uit2bronnen,welke
zich bj St.Maurice vereenigen.Zj stroomt

Moezelbaanaangelegd,nameljkeen spoorweg

van Coblenz overTriernaar Sierk.De oevers

derriviervan Triert0tCoblenzzjn schilderdits
hter Ausonins verheerljkt. Men vindt er
veelwjngaarden,dieden hooggeprezen Moezelwjn opleveren.Zj beslaan 3750Ned.bunders en leveren jaarljks 142000 Ned.vaten.
De meeste Moezelwjnen zjn witvan kleur
en hebben eellen groenachtig-gelen tint.Zj
zjn ligt,friseh en verkoelend en hebben een
achtig sclloon en reedsdoorden Rgm einschen

hoogstaangenamell gellr,bevatten meerZqur

dan de Rjnwjn,maar zjn zeergezond.In
den regelbljven zj niet langerdan 10 t0t
door de Fransche departementen Vosges en 12 jaar goed.De geringere sogrten worden
Meurthe et Moselle,eerst in eene noordwes- grootendeels gebezigd t0t het vervaardigen

teljkerigtingt0taanToul,alwaarzjslechts
15 Ned. mjl verwjderd is van de Maas,
daarnain eenenoordoosteljket0taanFrouard,
en dan in eenenagenoegnoordeljket0taan
Metz en Diedenhoven tThionville).Op dezen
togtbereiktzj beneden Pont à Mgusson het
Duitsche grondgebied en gaat bj Novéant
geheel en al daarop over. Van Diedenhofen
afheeftzj hoofdzakeljk eenenoordoosteljke
rigting.Van Sierk ongeveer totW asserbillig
vormt zj degrenstusschen Rjn-pruissen en
Luxemburg,en bereikt bj Coblenz deRjn.
In den aanvang beweegt zj zich tusschen

van moussérende wjnen en in hetalgemeen
gegalliseerd (zoeter gemaakt).Deroode Pisporter Moezelwjn geljkt op den Ahrwjn,
doch moet voor dezen onderdoen. Tot de
beste Moezelwjnen behooren Brauneberger,
Pisporter,Laurentiusberger,Trarbacher,Ze1tinger,Oligsberger en Bernkastler.
Het voormalig Fransche departementvan

de Moezel(Moselle) bestond uit het landje
Messin (gebiedvan Metz),eengedeelteyanhet

hertogdom Lotharingen en Bar en een gedeelte van de 3 bisdomm en M etz, Toulen
Verdun,en had Metz tot hoofdstad.Het ver-

rotsachtige hoogten door een vochtigen gras- vielnad0n Dui
tsch-Franschen oorlog(1870grond t0t Epinal,waar zj van de Vogezen 1811)bjna geheelaan Dtlitschland,en het
overgaat in de hoogvlakte van Lotharingen. overbljvend gedeelte werd met datvan het
Hier bljven de zoomen vanhaar dalveelal departement Meurthe tothet nieuwe departesteil. Van Metz t0tDiedenhofen wjken op ment Metlrthe et Moselle vexeenigd.
den linkeroever4iehoogtenmeeraehterwaarts
M ofeten ofFamqrolevt(ziealdaar).
en het vrtlehtbare dal is er met weiden en
M oflbl is de naam van een half-cylindel'
bouwlanden bedekt.Yan Sierk t9taan haren vormig vatvan vuurvasten leem ot
'jzermet
mondvloeitzjechtermeestalwedervgorwaarts een platten bodem. H et is van aehter geslotusschen hooge, steile rotswanden.De voor- ten iln van vgl'tm open e1z wordt in eellovçn
naamstestedenaan deMoezelzjp in Frank- verhit, zoodat vooral de stralellde warmte
rjk, Remiremont, Epinal, '
l'otll ek
z Pont à der wanden den bedoelden invloed hebbe op
M ousson: en in Duitsehland: Metz,Dieden- een in den mofl'
el geplaatst ligtthaam . De
hofen, Trier en Coblenz. Hare belangrjkste m oFelism ethetoog ophetbrandstofverbruik
zjrivieren zjn:deMoselotte,MeurtheenSeille m inder voordeelig dan de stshachtuen vlam op den regter,en de Madon,Orne en Sauer oven, maar hj wordt vooral gebezigd ter
op den. l
inker oever,--voortsn04deSaar oxydatie, bjv.tot het roosten van arsenikop den regter oever,en de Kyll,Lleser)Alf ertsell ter verkrjging van arsenikzuur, tot
en E1z op den linker oever. De lengte der hetroosten van zwavelm etalen,ten eindehet
rivter bedraagt 505 en de lgnregte afstand ontwikkeld zwaveligzuur aan de zwavelzuurvan debron tûtden mond 278 Ned.mjl.De verbinding dienstbaal' te makeny voorts
breedte der rivier is bj Toul omstreeks40? in prûeflaboratoria tot htpt roosten vau zwabj Metz ruim 60 en tussthenrrierenCoblenz vel-! antimonium-en arsenikmetalen,tot het

150-200 Ned.e1.De dieyte isbj Metz ge- afdrjven van werklood,tot het gaarmaken
middeld 1,5 Ned.e1. Zj ls van Frouard af van zwartkoperenz.Mengebruiktzulkeovens

voor kleine vaartuigen bevaarbaar,en Om de o0k t0t het verhitten van zelfstandigheden
scheepvaart op tleze ritier te bevorderen,is zonder daarbj oxydatie te beoogen,bjv.bj
bûven M etz tot aan de grenztln het Moezel- het smelten van koper?100(
1enz., bi
jhet inkanaalgeqraven.Yan Triert0tCoblenzisde branden van em ailkleurtln op metaal()n porvaart lastlg en lanrdurig wegensdetalrjke selein enz. Men kan in den motl-elvan zulk

kronkelingen derrivler.DeMoezelpramenztjn een proef-oven geene hoogere hitteverkrjgen
sterk gebouwd en doorgaans 25 Ned.fbl lang
en G Ned. el breed. De stoomvaal't op de
Moezelvan Triernaar Coblenzwordtbediend

dan die van smeltend goud (,11 koper.

M ogol, zie Groot-M oyol.

Mohair iseenegeheelot'gedeelteljk van
door een tweetalmaatsehappjen.Allegroote angoraw olgewevenestof.M oltairkantiszwarte
steden aan de Moezelzjn door spoorwegen wollen kant.
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MOHAMMED.

M ohamm ed (Mohammed of Moehâmet, minderen z0u, Joegen de Koreisliten niet
De Geprezene''), eigenljk AboelKasem ben weinig in hetharnas tegen den nietlwen proZI#JIIJA,de stichter dernaar hem genoemde feet,en deweerlooze slaven en vrjgelatenen
godsdienst, werd geboren te Mekka in April ondergingen eerlang grievende mishandelingen
571 uit den stam der Koreisliten, in heterfl en vervolgingen. Toen de gesteldheid der
bezit van den sleutel der Kaaba en de daar- standvastige geloovigen allengs hagcheljk
m ede verbondene heerschappj van Mekka. werd,ontvingen zj van M ohammeddenraad,
Zjne ouders,Abdallah en Amina, behoorden Om de wjk tenemen naarde Christenen in
niettemin t0t den behoeftigen stand.Van de

Abessinië en velen - onderdeze Otltman,de

lotgevallen zjnerJeugd vermeldtdegeschie- sohoonzoon van M ohammed - begaven zich
denis zeer weinig, maar de legende des te derwaarts.Intusschbn tradenJuistindiedagen
meer. Hiertoe behoort welligt zelfs de reis, van nood en ellende,terwjldebanvloek z0u
die de twaalfjarige M ohammed ondernomen worden uitgesproken overMol
tammedenzjne
z0u hebben metzjn 00m Aboe Talib, gedu- bloedverwanten, twee invloedrjke mannen
rende welke Christeljke monniken in Syrië hem ter zjde, nameljk zjn 00m Hamgaen
zjne toekomst zouden hebben voorspeld.Op de krachtige Omar,na dien tjd metMohamzslarigen ouderdom tradhj in hethuweljk med en Aboe Wdàr het derde hoofd der Gemetderjkekoopmansweduwe Chadidql'a,in loovigen (Moslemin).Daarentegenwasded00ë
wier dienst htj te voren waswerkzaam ge- van Aboe Tclis een harde slag voor de zaak
weest.Zj wasdeeerste,die in zjneverhe- van '
M oh- med, want al had hj zich niet
vene zending geloofde en schonk hem onderscheidene kinderen, van welke echter alleen
hare dochter Fatime later gehuwd m etAlL,
hem overleefde. Er bestaan geene Onbetwj-

een voorstander van dezen genoem d, toch

het Oude en Nieuwe Testamentgelezen had,
de afgodsdienst hadden verlaten, - daar
voorts'Israëlietische mannen wegenshandelsbelangen gedurig Mekka bezochten en ero0k
eenige Christenen gevestigd waren.Al had
Mohammed 00k geene grondigekennisvan de

verplaatstw erd,waar G0d hem a1s dekroon
en hetdoelderschepping waardepatriarchen
en de engelen hem als profeet erkenden.
Daarop volgden onderscheidene andere visioe-

had hj hem met jverin bescherming genomen, terwjl zjn Opvolger a1s stamhoofd,
A boe Laltab,een verklaarde tegenstander van

felbare berigten over de verwonderljkege- Mohammed was. 00k was de dood zjner
moedsveranderingvan Mohammedopzjn40ste echtgenoote eene groote ramp voor den prolevenslaar,zoodat hj in 610 of 612optrad feet.Intusschen trad hj weldrawederin het
a1s de grondlegger eener niellwe godsdienst. huweljk,en van zjne latere vrouwen zjn
Hj had intusschen overvloedigegelegenheid, uiiql'
a,dedochtervan AboeWekrjen Haj'
sa,
om overdedwazeeeredienstvan zjneafgo- de dochter van den lateren khalif Omar de
disclle stamgenooten na te denken,daar be- m eest bekende.Omstreeks dien tjd had hj
reids eenige inwoners van Mekka,onder an- den droom Of het visioen, waarin hj eerst
dere W araka,een neefvan zjnevl.olw die naar Jerusalem en vervolgens naarden hemel

nen t0t aan zjn dood toe.Watdaarbj ver-

kondigd werd,voegden de geloovigen na zjn
Mozaïsche en Christeljke godsdienst, toch dood in den Koran bpeen. Nu gelukte het
&vist hd, dat de Joden den Messias en de den prof
eeteenigejelgrims,uitJathrib van
Christenen den Heiligen Geest verwachtten. den stam Chazradsl t0t zjne gevoelens over
H et denkbeeld om die verstrooide begrippen tehalen,en diemannen predikten zjneleer
t0t één geheelte vereenigen,lagvoordehand. in hun vaderland. Op den huldigingsheuvel
De vpormalige koopman bepaalde zich bj Akaba sloten 73 geloovigen uitJathrib een
overpeinzingen in de eenzaamheid,en w eldra verbond m et M ohammed waarna eerst zjne

beschouwde bj alle invallende denkbeelden beljders, daarna hj zelf en eindeljk 00k
a1s even zoovele Openbaringen,die door alle Aboe Wei-r M ekka verlieten. M en bepaalde
raenschen erkend moesten worden. Daarbj den dag dier vlugt (Hedslra) 0p den 16den
was hj ziekeljk van ligchaamsgestel;hj leed Julj 622 en beschouwde dien als den aanvan zjne kindsheid afaan vallende ziekte, vang derMohammedaanschetjdrekening.J'
amaar00k dezehield hj vooreen bewjs,dat thrib verkree: dientengevolge den naam van
hoogere magten in zjn binnenste waren ge- AlMedina''ofrDestad (nameljk desPr0zeteld. Zjne roeping als profeet neemteen feetsl/'. Hier stond zMohammed nu aan het
aanvang met twee verschjningen van den hoofd van eene oorlogzuchtige gemeente,en
engel Gabriël,van wier werkeljkheid zjne als bpperhoofd en goddeljk profeet voerde
vrouw hem overtuigde. T0t zjne jverige hjeenonbeperktbevelOverdekleineschaar
volgelingen behooren voorts zjne dochter, zjner pitgeweken landgenooten (MoehadsliAli (een zoon van Aboe 7'JJïù),zjn slaaf rin)en overdemeestelnwonersvan Medina
Ra'd en zjn vriend AboeWdkr,een man van a1s hulpgenooten (anszar). Hier bouwde hj
edele beginselen en van ongemeene schran- 00k zjneeerstemoskee,diehettweedeheiderheid. Zjne overige bloedverwanten be- ligdom van den Islam werd (het eersteisde
s
chouwden hem a1s een dwaas. Met te Kneer
4.
Pver
schaarden zich de lagere volksklassen

X
Heil.ige Moskee'' te Mekkajj en het derde
de
pmeestverwjderdemoskee teJerusalem).

aan zjne zjde.M ohammed'naanvallen tegen 0m de Israëlieten te Medina t0t zjne leer
de dienst der afgoden en de vrees,dat daar- overtehalen,beweeshj hun velediensten,
door hetbezoek van het heiligdom te Mekka maartoen zj weigerden in hem tegelooven,
ljden en alzoo hun geldeljk voordeel ver- werd htj hun bitterste vjand.Nietlang na
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zjne komst te Medina huwde de sojarige
M okammed met Aiql'a, de dochter van Aboe
Wek'
r en na dien tjd vermeerderdejaarljks
het aantalzjner vrotlwen.Voortsvertoonde
zich thans zjn karakter in een mindergt
lnstig licht dan te voren Ondervervolgingen en
verdrukkingen. Bovenal was hj er op be.
dacht, de Koreisjiten te tuchtigen en hen
met geweld t0tbekeering te brengen.Hjbe-
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tegen de statauaen derTakifeten enlla&vazin,
en daardoor Nvas de zegepraal der zaak van

Mohammed in Arabiëbeslist. Hj zelfkeerde
naar M edina terug en ontving erde gezanten
der verschillende stammen, die hem hulde

bragten.In Maart632 ondernam hj een groo-

ten pelgrimstogt,w aaraan voor deeerstemaal
geen Heiden mogt deelnemen. De laatste
onderneming, welke hem bezig hield, was

laagde hunne karavanen en m aakte alzoo de een groote krjgstogt tegen de Byzantjnent
w egen onveilig naar Syrië en naar Jam ama waarvan hj deuitkomstnietbeleefde.Sedert
in het binnenland van Arabië. op zulk een het einde van Aprilleed hj aan koortsen en

strooytogt (.
624) kwam het bj BedrtOteen visioenen en overleed den 8stenJunj632.Men

bloedlg gevecht, waarin die van Mekka de begroefhem op deplek,waar hj gestorven
nederlaag leden en AboeO.
p'
JAJ,dedoodvjand was, en deze plaats bevindt zich thans binvan Mohammed, snet
lvelde. Laatstgenoemde nen de moskee te M edina.
had gedurendedeworsteling in zjnetentge- D e door hem gestichte godsdienst, door
beden envolgensde Overtuiging derM oslemin harebeljdersIslam (volkomeneovergaveaan

Juistdaardool'den strjd beslist.In hetvoor- G0d) genaamd, berust op de uitspraken van
jaar van 625 rtlkten demannen van Mekka den Koran?welke als Gods openbaringenaan
ten getale van 3000 tegen M edina te velde, M oltammed worden beschouw d. Den echten

terwpl Mohammed over slechts 1000 krjgs- Tslam moet men echter onderscheiden van

lieden beschikken kon. Zoodoende m oest de de stelselmatig ontwikkelde, door vreemde
Profeet in den slag aan den voet van den toevoegselen verw rongene leerstellingen van
ohod bij Medina het Onderspit delven.O0k latere seden. M ohammed was geen bespiege-

werd hj er gewond. In den zomervan 627 lend wjsgeer en men kan dusgeen regelmaw erd M edina zelfs doorde mallnenvanM ekka tig stelselaan hem toekennenqzelfsbleefhj
belegerd; doch M ohammed wist het gevaar zioh nieteensaltjdgeljk.Zjneleerstellingen
af te wenden zoowel door het graven van zjn daarenboven slechts voor een klein geeene gracht rondom de stad a1s door sluwe deelte uit zjn eigen brein gevloeid.Die0m-

onderhandelinyen.Eeti togt van Moltammed trent G0d en zjne eigenschaypen,omtrent
tegen de Israelietische stammen,die zil!h met
de inw oners van M ekka verbonden hadden,
eindigde met de teregtstelling van 700 Joden.
onder vele daden van wraakzucht, welk: de
Profeet zich veroorloofde,was deze de bloe-

digste.Schoon zjne magt aanmerkeljk was
toegenomen, volgde hj nagenoeg geheelen
al zjne vroegere levenswjs.Alleen metbetrekking t0t zjn harem veroorloofde ltj zich
eeniqe weelde; doch voor 'toverige onderscheldde hj zich noch in tafelgenût, noch
in kleeding van zjne medebtlrgers.In 628
waagde ht1
' hetmeteenegroote volksmenigte
ter bedevaart naar Mekka te reizen. D e
Koreisliten vtroorloofden hem aanvankeljk
niet,àen gewjden grond te betreden,doch
weldra werd er een tienjarige wapenstilstand

den Satan? Omtrent de beloonlngen en straffen na den dood en omtrent een algemeen

oordeel(jongsten dag)zjn aan de Israëlieten

ontleend. 00k vele yeschiedkundige bjzonderheden heeft hj ultIsraëlietischebronnen
geput en zjne regtsbedeeling is op de leest
van die der Israëlieten geschoeid. aMhltammed
had aan de Joden van ztln tjd niets te verwjten,dan datzj hunnetjdeljkewetduurzaam bleven vasthouden en noch Jez'
asnoch
hem als profeet w ilden erkennen.Veelmindel' heet
'
t M oltammed van het Christendom
overgenomen.llj Verwiel'
p d0drieëenheid en
de leer omtrent Cltristus als afgodisch en on-

gerjmd. Daarentegen zjn vele regtsregels en

plegtigheden, inzonderheid alles wat op de
bedevaarten betrekking heeft, afkomstig van
gesloten,en in M aart629volbragtM ohammed de Arabieren. O0k zpne zedeleer knmt zeer
zjn eersten pelgrimstogt naar Mekka. H0e sterlt overeen met de Arabise.he opvattingvan
ver zjne plannen zieh in die dagen uitstrek- het goede en bnoze.W at M oltammed er zelf

ten? bljkt uit het feit? dat hp toen reeds bjgevoegd heeft,is van zeer ondergeschikten
ondel'scheidene Vorsten, zelfs den Keizer te aard en bestaatdaarenboven meestalin wt
lzi-

Cûnstantinopel uitnoodigde? Om den Islam
aan te nem en.H etbeginsel,datalleHeidenen

gingen van het reeds bestaande.HetM oham-

medaansch regt kent aan hetkerkeljk regt
bestreden moestenworden,tgtdatztlzjneleer den hoogsten rang toe. H et is in de eerste
aannamen,en dat aan de TsraëlietenenChris- pl
aats eene çeloofsleer en bevatdevolgende
tenen de keus m oest gelaten w orden tusschen zes hoofdstelllngen:Er isslechtséén G0d,-

onderwerpingmetcgnspligtigheid enhetaan- Mohammed is zjn profeetqhj ishierhj van
vaarden der M ohamm edaansche geloofsleer, meening, dat G0d zich gedtlrig duideljker
kwam bj hem meer en meer tOt vastheid. heeftgeopenbaard,en wélaan Adam ,Noaeh',
Toen M ekka den oo1.log aandeed aan een met Abraham , M ozes,Oirïyfl,
v en Moltammed,en
M ohammed bevrienden stam, k0n hj reeds datlaatstgenoem de,de laatste en hoogste der
10000 man in het veld brengen.llierdoorver- profeten, niet de gave der wonderen,m aar
schrikt,gingen in 630de inwonersvanMekka hetzwaard ontvangen heeft,Om hetongeloof
t0t den Tslam Over;waarop M ohammed alde te vernietigen, doKoran iseen gnddeljk
eschriften gezaghebbend voordegeloovigen,
afgodsbeelden in de Kaaba deed verbrjze- g
len.Daarop volgde een schitterende veldtogt - er bestaan engelen,die in goede en booze
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onderscheiden zjn,- erbestaateene onver- Staat,van de regt
syleging,van degezond-

anderljkevoorbeschikking,hoeweldeProfeet
op het gebied van het practisch en zedeljk
leven den vrjen wilhandhaaft,- en wiein
den strjd voorhetgeloofsneuvelen,worden
overgebragtin hetParadjs,waardevolheid
van aardsche genietingen hen wacht. Erza1
voortswa
ea
en
rbj
Jod
ng
ebt
zeielda
zg
lchen
wee
der
ne Opstanding
met het ligzjn,
chaam vereenigt,waarna hetoordeeleenaanvang neem tm etde verdoem enis derongeloovigen.- De zedeleer van den Islam is niet

heid en van de pollcie. De hegrippen van
godsdienst en regtworden steeds metelkan-

dervermengd;alleredtsgeleerden zjn tevens
godgeleerden en omgekeerd.DeJongelingen,
die op de staatsscholen, w elke aan de mos-

keeën verbonden zjn,hunne opleiding ontvangen en den naam van softa'sdragen,aanvaarden later zoowel wereldljke a1s geesteljke ambten en waardigheden.De Padisjah
ofGroote Heerte Constantinopelisnietalleen

wereldljk vorst,maar o0k Khalif.In eerstz0o verheven a1sde Christeljkeen nietz0o genoemdebetrekking wordthjvertegenwoorernstig a1s de Israëlietische; maar hoewel digd door den groot-vizier, en in laatstgeM okammed geenszin: hetgroote beginselvan noem de door den plaatsvervanger van den

liefde en verdruqzaamheid predikte, toch Profeet den groot-moefti, doorgaans Sjeikheeft hj onderscheldene deugden metkracht oel-lslam (oudste desGeloofs)genoemd.Hj
aanbevolen, zooals berusting in den wi1van beslist in het hoogste ressort over alleqeG0d,vredelievendheid en weldadigheid.Diefloofszaken,en onderzjnbeheerbevindtzlch

stal, logen en andere ondeugden worden ge- het groote gild der oelema's ofder personen,
streng gestraft.
die met kerkeljke en regterljkezaken zjn
De godsdienst van M okammed berust,wat belast.Regt wordt gesproken zonder beroep
hare beoefening betreft, op vjf geboden door den kadi, een onbezoldigd en dienten(fahradh).Het eerste schrjt'
t het lezen van gevolge veelal Omkoopbaar ambtenaar. Voor
den Koran voor,- hettweede hetdoen van het strafregt heeft men er geen beginsel.
5 gebeden elken dag.Hieraan moet hetwas- Jarenlange gevangenis behoort ert0t de onschen van handen en aangezigtvoorafgaan, bekende zaken,doch destewreederzjn er
en 00k de houding bj hetgebed isnaauw- de ligchaamsstraFen.Devereenigingderprieskeurig bepaald; het gelaatmoet naar Mekka texs bljt
'
t in stand door hen,dievrjwillig
gewend wezen,en de vrome Mohammedanen t0t haar toetreden. De manneljke kinderen
w
or
de
n
er
in de gemeente opgenomen door
werpen zich daarbj ter a'
arde. De dag der
hoewel debesnjdenis,en dezeheeftgewoonljk reeds
g
e
me
e
ns
c
ha
p
y
e
l
j
ke
g
od
s
d
i
e
n
s
t
o
e
f
e
ni
n
g
,
voor 't ovenge geen rustdag, is de vrjdag. vroeg plaats.00k hethuweljk heeftereen
Du renboven vieren de Moslemin de beide godsdienstig karakter,daar hethuweljksconBeiram sfeesten en den geboortedag van den tractvoorden imam gesloten wordt.DeKoran
Profeet.Hetderde gebodbetreftdeaalmoezent heeft,naar den eisch der volkeren,w aarvoor

die allengs in een gedwongep armengeld ver- de Islam bestemdwas,deveelwjverj toege-

anderd zjn.Geen Mohammedaan vervultdit laten;dotth de geloovige mag niet meer wetgebod, wanneer hj niet het tiende gedeelte tige vlouwen hebben dan vier. l'Ietvan ouds
zjner iukomsten aan de armen geeft. In het gebruikeljke koopgeld is thans erkkel eene
algemeen w ordtdoor de geloovigen veelvoor formaliteit. Echtscheidingen hebben dikwjls
de behoeftigellgedaan.Hetvierdegebodeischt plaats.Heefteene slavin een kindgeschonken

eene naauwkeuriqe waarneming dex vasten- aan haren heer,dan isdeze verpliythaarbj
dagen.W é1verwlerpM ohammeddevrjwillige zits
h te hot
lden, en na zjn dood lszj vrj.

boeten en pjnigingen,maaruiteerbied voor De kinderen bljven gewoonljk in den stand
aloude volksgewoonten wees hj de maand derm oeder. HoewelM oltammed zelfafkeerig
Ram adan aan a1s die, waarin de Moslem in was van de Oostersche ascese.toch heefthj
m oeten vasten zoolang de zon zich aan den haar eene plaats ingeruimd in zjn stelsel.Zj
hemelvertoont.Hetvjfdegebodhandeltover bepaalt zich t0t de geloften van kuischheid,
de bedevaarten;men kan daarvooreen plaats- armoede engehoorzaamheidbjdeDerwisehen,
vervanger stellen ofook hethiertoevereischte doch breidtzich uit t0tgestrengezelfkastjgeld onder de armen verdeelen. Eigenljk dingen bj deFakirs.
evenw el moet ieder Mohammedaan althans
DeIslam,t'
llansovereen zevende çedeelte
eenmaal in zjn leven ie Kaaba bezoeken. van het menscheljk geslacht verspreld,was
Het aantaldier bezoekersechter isbetrekke- oorspronkeljk eene godsdienst van herders en
ljk niet groot.Behalve deze geboden heeft zwervende volken, maar bleek weldra gem en nOg vele andere, die op reinheid des schikt te wezen voor de verstandeljke en
ligchaams betrekking hebben, alsmede het zedeljkebelloeftenderverschillendebewoners
verbod van wjn- en hazardspelen. terwjl van West-en Centraal-Azië.Debekorinj der
slechts het schaakspel geoorloofd is, het zinneljkheid, het wilde spel der gloejende
verbod van hetnuttigen van varkensvleechen verbeeldingskracht,de strjd van den denkenvan het vleesch van gestikt vee,- het ver- ken geest en van de zuchtnaarhet bovenb0d van den woeker,van waarzeggerjenvan natuurljke,-- datalles vond daarin bevretooverspreuken.

diging. Het godsbegrip der M ohammedanen

Mokammed kende %een onderscheidtusschen moge minder aantrekkeljk zjn dan dat der

Kerk en Staat. Gelpk in geheelhet Oosten
de Staat een theocratischen vorm heeft,zo0
regelt de Koran alleaangelegenheden va'n den

Christenen,hetisnietminderontzagwçkkend

en tevens veel beter te bevatten. Trouwens
eene voornam e oorzaak van de snelle verbrei-
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desgeljks de poort open voor Heidensthe
denkbeelden.DeSunnitenenSjiïtenverkeeren
der Arabieren,geprikkeld doordweeperj en 0ok thans n0g altjd in een staatvan bittere
sehap.De4grootetheologisch-juridische
doorzuchtnaarheerschappjenbuit,behalve vjand'
en der Sunniten,nameljk de àjafïttent
in de schranderheid der Arabische staatsman- schol
nen en veldheeren, vooralin den ellendigen Haneiten, Malikiten en Hanbaliten,wjken
ding van den Islam over tlitgestrekte landen
zoeke men, behalve in den krachtigen moed

toestand,waarin het Christendom in die dagen in het oosten van Etlrdpa verkeerde.
Door eindelooze twisfen over de verborgenheden der drieëenheid el1 der natuur van

op leerstellig gebied niet van elkander af,
maar alleen in de bepaling van onderge-

sehikte bjzonderheden in deregtspleging en
godsdienstige gebruiken.Intusschen beoogtde

Cltrist'
aswashetChrirteljk leven uitgedocfd; secte derW ahâbiten,in devoorgyandeeeuw
de verschillende Christelijke secten droegen in Arabië opgestaan,eene herstelllng van den
elkander een volkomen haat t0e en waren
meestalgewillige werktuigen in de hand van

oorspronkeljken Islam.Teqenwoorëig wint
deze laatste alleen in At
t
rlka en Tartarje

het Byzantjnsche despotismus.De krachtige meer veld.Overaleldersgaathj,gedrongen
Arabieren beukten nu met den moker hun- dool-de Europésche beschaving,zjneontbinner geestdrift op het vermolmde gebouw ,dat

ding te gemoet. Intussehen schat men het

weldra instortte. Op de puinhooyen ontwik- aantalMohammedanen overde reheele aarde
kelde zich eei'lang eene nieuwe stlöhting. D e nog altjd op omstreeks206millloenenalzoo
Arabieren verhieven zich t0teen hoogen trap op bjna 141
/20/0 van de1424 millioen menvan bloei en waren spoedig de Europeanen schen,die onze planeet bew onen.
vooruit in kunst en w etenschap.Even snel
Onder den naam Mohammed kennen wj
echter kwam de Arabische beschaving tot vbortsvierKeizersvan T'
rl@ ,nameljk:
stilstand,toen de veroveringen ophielden.De
M ohammed I, geboren in 1374.Na de negodsdienstigeontwikkeling derMohammedanen derlaag zjns vaders bj Angora en bj diens
kan nietovergaan in eene staatkundige,om- dood (1403) behield hj deheerschappj over

dat zj,meern0g dan hetR.Kathglicismus,
onveranderljk is in hare vormell. Niets is
voor de Moslemin zoo afschtlweljk alsiets
nieuws,ietsmoderns.Toch kan zjzichdaar-

Amasië, veroverde in den strjd tegen zjn

broeder Klein-Azië metdehoofdstadBroessa,

overwon en dooddein 1413 00l
tzjn laatsten

broader Moesa, sultan van Adrianopel en
aan niet geheel en a,
lonttrekken,zoodat er maakte zich alzoo meestervan de alleenheervôôr en na verschillende Mohammedaansche stthappj over de Turken.11j voerdehetbewind met krachten verstand,bevestigde de
seden zjn ontstaan.
De twistvragen der M oham medanen w aren grenzen desrjks, wistmeel
-dan i
sén oproer
gedeelteljk van leerstelligen,maarveelmeer te dempen, maal'overleed reeds in 1421 te
Adr
i
a
nope
l
.
uog vall stM tkundigen aard. De strjd ovel-

de vrjlleid ot
'gebondenheid van 'smonschen
Mohammed 11 Boejoek (de Groote), een
wil deed de scheuring tusschen de Kadarja kleinzoon van den voorgaande en een zoon
(Moetazila)en deDslabarjaOntstaan.Daarop van M oerad II. Hj wasgeboren te Adriavolgden twisten Over de eeuw igheid of het nopelin 1430,w erd in 1451 de opvolgervan
later ontstaan van den Koran,overdeeigen- zjn vader,veroverdeenverwoestteden29sten
schappen van God,welke dool'den eenwoor- Mei 1453 Constanti
nopel,doch verhiefdeze

deljk werden opgevat en door den ander stad aanstonds t0t zkne residentie en bragt
zinnebeeldig.Nadat de Arabieren kennishad- haar tot een hoogen trap van bloei.Om aan
den gemaaltt metde wjsbegeertederGrieken, de ontvolkte gewesten van het nieuwe l'
tjk
verkregen hunnegodgeleerde twisteneehm eer inwoners te bezorgen,stond hj aan de Griewetensehappeljken stempel. De leerstellig- ken volkomene vrjheid van godsdienst toe
staatkundige twisten bepaalden zich nuhoofd- en veroorloofde hun zelf
s,een yatriarch te
zakeljk t0t het Imanaat (Khalifaat) Of de kiezen. Intusschen k0n hj eerst ln 1467tna
betrekking van opperhoofd van alleM oslemin. den doodvandendapperen Skanderbeg,Albanië
Na den dood van khalif Otltman koosmen te toevoegen aan zjn gebied.ln 1456 verscheen
M edina A li!den schoonzoon van M oltantmed, hj aan het hoofd van 160000 man en met
doch in SyrlëMoeawî
j
,t
ztotl
khalif,terwjleene 300 kanonnen vöör Belgrado, doch Johan
derde part'
!j,die derChawaridsj(Oproerigen), lT'lfs:f/tx# bood er z0o dapperen tegenstand,
beide genoem den onw aardig verklaarde om dat hj onverrigter zake moest aftrekken.
den troon te bekleeden. Z00 ontstonden er Servië had hj inmiddels grootendeels verdus 3 afdeelingen,nameltjk de Slia (S.
jiïten) overd, - Griekenland en den Peloponnesus
of aanhangers van .
z1./i, de aallhangers der desgeljks, alsook de meeste eilanden in den
heerschende khalitbn ot'de mannen derSunna Archipel ()n het Urieksche keizerrtjk Trebi(Sunniten)ot'Qverlevering,ongeveer960/Ovan sonde. Aan de Venetianen ontrukte hj in
.

alle M oham medanen uitm akend,

en de

1470 de eilanden Negroponte en Lemnos,en

Chawaridsj,die eene verregaandeonafhanke- aan de Genuêzen in 1475 KaFa (Teodosia),
ljkheid htlldigen.
nadat hj reeds 2 jaar te voren den Khan der
Latel'ontwikkelde zich onderde Sji
ïten de Tartaren in de krim aan zjn gezag onder-

geheimzinnigeleervan deGodegeljtvormig- worpen had.Ntlvolgden er langdurige oorloheid der lmams e11 van het overgaan van

gen metPerzië.In 1480 deed hj een aanval
hunnen geestop hunneopvolgers.Dezeafwj- oy het eiland Rhodus?maar werd doorde
king van den oorspronkeljken Tslam zette rldders van St. Jan met grootverlies afge-
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Blagen.Daarop tasttehj Beneden-Ttalië aan,
en reedshadden zjnetroepen destadotranto
veroverd,toen hj in 1481 op een togtnaar
Perzië overleed. Hj had gedurendezjne30Jarige regéring 12 rjken en meer dan 200
steden veroverd.00k onderscheidde hj zich

mangelwortels en tabak. Het klimaat is er
onaangenaam en vochtig;men heefter veelal
noorde-en noordwestewinden enkoudezomer-

nachten.De oppervlakte bestaat uit 270/0
bosehgrond, 460/0 bouwland, 7,70/0 hooiland
en 19,30/0weide,moerasen onbruikbaarland.

door schitterende eigenschappen des geestes, Men vangt er veelvisch,- voortszjn er
door eene ongemeene beschaving en door het beeren, wolven, vossen, hazen,bunsings en
bevorderen van kunst en wetenschap.Even- 0ok eenige llerten,reeën en bevers.De veewe1 is hj als Oostersch despootnietvrj te stapelbestond er in 1871uit275000 paarden,
pleiten van wreedheid, trouweloosheid,ver- 333000 runderen, 320000 schapen en 252000
guizing der wetten en losbandigheid.
zwjnen.Denjverheidstaatervoor'toverige
M ohammed II1, de zoon en opvolger van Op een lagen trap van ontwikkeling en be-

M oerad 111. Hj werd gebmen in 1566,re- paalt zich vooral bj hetbereiden van brangeerde van 1595- 1603 en gedroeg zich als dewjn, leder,papier? glas,talk,linnen en
een dwingeland, die zjne eigene bloedver- messing. W at levendlger evenwel is er de
wanten nietverschoonde en o0k deChristenen
verdrukte en vervolgde.

hout-industrie, inzonderheid het maken van

teer, houten voorwergen enz.De handel,

M ohammed fF,een zoon van Ibrahim.Hj hoofdzakeljk doorlsraelieten gedreven,iser

werd geboren in 1642,beklom den troon in vrj druk en wordt er door de bevaarbare
1648 en was een zwak en wellustig vorst. rivi
eren en dooreen paarsgoorwegljnen 0nToen hj ongelukkige oorlogen voerd:tegen gemeen bevorderd.TOt de ultvoerartikels bede Duitschersen Polen,werd hjin 1687van hooren er leder? hout: houten voorwerpen,

den troon gestooten, waarna hj in 1691in kalk en graan,terwjlermanufacturen,gaden kerker overleed.

lanterieën en koloniale waren w orden inge-

iKohave. M ohawk 0n M ohikanen

voerd. De voûrnaamste Jaarmarkten zjn er
zjn namenvanIndiaanschestammeninNoord- dievan Lloebawitsji,ChosslawitsjienGomel.
Amerika'
. De eerste,in het da1der Colorado De meerderheid der bevolking bestaat uit
gevestigd,teltn0g 1540 zielen,- detweede, W it-Russen, voorts uit Israëlieten (160000)j
slechts 400 zielen sterk, w oont tcn zuiden Pol
en (28000) en Groot- en Klein-Russen,
van de Lorenzo-rivier en van het meer On- LithauersenDtlitschers(tezamenruim 100000).
tario,- en de derde is uitgestorven.
T0tdeGrieksch-Katholiekenbehoorener800/0,
M ohilew , in het Russisch M ogilew,een t0t de Israëlieten 170/0 en t0t de R.Kathogouvernement in het westeljk gedeelte van lieken 30/0.Devolksontwikkeling laaterveel
Rusland, grenstin hetnoorden aan het gou- te wenschen over;de boeren zjn er arm!
vernement W itebsk, in het oosten aan Smo- vuilen onnoozelen eenegemakkeljke prool
lensk,in hetzuidoosten enzuiden aanTsjer- voor de schrandere Israëlieten.
nigow en in het westen aan Minsk,en telt
De evenzoo genoemde hoofdstad van dit
op ruim 87Q1/: D geogr.mjlbjna1millioen gouvernem ent, in een bevallig oord aan de
inwoners. H et land beBtaat in het noorden Dnlepr gelegen, is eene der fraaiste steden
uit eene hoogvlakte,w elke zich 274 Ned.el van Rusland en de zetelvan een Grieksch-en
boven de oppervlakte der zee verheft en de van een R oom sch-Katholieken aartsbisschop.
waterscheiding vormt tusschen de D una en M en vindt er een oud kasteel?29 Grieksch-

de Dnlepr,en in hetzuiden uiteenegroote Katholieke kerken,waaronderdefraajehoofd-

v
lakte,welke150-190 Ned.elloven dezee kerk, waarvan Catharina Jf en Joseph 11
oprjst.Ditgewestwordtbesproeld doormeer van Oostenrjk in 1780 den eersten steen legdan 1000 rivieren en beken,w elke allen tot den, 2 m onnikenkloosters, 4 R.Katholieke

het stroomgebied van de Dnjepr en de Dt
lna kerken, een klooster van Bernhardjnen en

behooren.In eerstgenoemde storten 250 rivie- eenvan Carmelieten,eeneProtestantschekerk,
ren zi
ch uit,en onder deze debelangrjke 3 synagogen en 33 Israëlietischebedehuizen,
Isosh, welke zelve 333 zjrivieren telt.De - voorts een Grieksch-en E.-Katholiek semitalrjke 'ieren hebben er een geringen 0m- narium,2 gymnasia vo0rjongensen meisles,
vang, en t0t de m O01*aSS0n behooren er: de een in 1679 gebouwd stadhuis meteen deftisveretela,de Massalskoje endeJoenowo.De gen toren, armen- en ziekenhuizen, groote
m eeste van deze zjn al
leen in bevrozen tûe- kazernen.meerdan 100lûojertjen,eendrukn handel en meer dan 40000 inwoners.
stand toegankeljk 0n veroorzaken koortsen ke
en andere ziekten.In sommigegedeeltenheeft - Deze stad vindt men het eerstvermeld in
m en een leemgrond,in andere een grind- en oirkonden der14deeeuw.Zjverkreegin1561
kiezelgrond, en voor 't overige overalzand, van Mgismnnd u#.
'
lwV.
:JCI.
s en in 1577 van k
%te-

teywjlgoedeteelaardeer.
z0tdezeldzaamhe- ./'
t
zl'
lfd .
##JA6rïhet Magdeburger regt en 0nden behoort.Men heeft er in het noorden de derscheidene voorregten.In 1654 gafzj zich
Devonische! in het' westen en zuiden de Overaan czaarAleœliAïc/lli/of
éfj/,doch de
eoceen- en ln het oosten de l
trjtvorming.Het inwoners bragten in 1661 de geheele Russirjk der delfstoFen leverter jzer,kalkpteen, sche bezetting om hetleven en voegden zich
leem , potklei en turf9ook zjn erminerale bj Polen.Gedurende denool'logtegen Zweden
bronnen. De landbouw geeft er rogge en in m oestde stad ontzettendhoogelastenbetalen,
hetzuideno0keenovervloedvantarwe.W jders en in 1708 gaf Peter de Grpo/: op krjgsktmoogst men er veel hennep en in het zuiden dige gronden haar prjs aan de vlammen.Den
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23sten Julj 1812 had er een gevechtplaats 1834,3 dln; 3de druk 1866)'',- rDie Vertusschen de Franschen onder Davowsten de antwortlichkeitderMinister(1837)'5)- rGeRussen onder Bra-qation,waarin laatstgenoem- schiehte und Literatur der Staatswissenschafden de nederlaag leden5 Daendels voerde er ten (1855- 1858,3 dln)'',- rEncyklopaedie
vervolgens bevel, doch capituleerde na den der Staatswissenschaften (1859; 2de druk

aftogt der Franschen. Digt bj de stad ligt 1872)'',- rstaatsrecht,Völkerrecht und P0het fraaje park Jantsjin meteen kasteel, litik (1860- 1863,3 d1n)',- en pDasdeutalwaar in 1t80 keizerin Catltavina en keizer sche Reicllsstaatsrecht (1873)/'.
Joseplt11 eene zam enkom sthielden.
J'
ali'
as '
tlpzl Mohl, een beroemd beoefenaar
Er is 00k n0g een ander M ohilew ofeigen- der Oostersche letteren.Hj werd geboren te
ljk M oyilowy eene arrondissementshoofdstad Stuttgart den 25sten October 1800,studeerde
in het Russlsch gouvernement Podolië. Zj te Tiibingen eerstin de theologie,vervolgens

ligtaan de Dnjestr, bezit4 Grieksch-Katho- in Engeland en te Parjs onder de leiding

lieke kerken en êéne Armenisehe,ééne syna- van Silrestre de S/zctl/en Rlmusatin de 00she talen, vooral in het Perzisch, Aragoge en 16 Israëlietische bedehuizen en telt terse,
bjna 20000 inwoners.De Christeljke bevol- bisch en Chineesch,en werd in 1826 buitenking houdterzich vooralbezigmettuinbouw , gewoon hoogleeraar in de Oostersehe letter-

wjnbouw , zjdeteelt enz., en een levendige
handel in graan,brandewjnthouten manufacturen wordterhoofdzakeljk gedrevendoor
de Israëlieten.
M ohl (Von).Onderdezen naam vermelden
wj 4 broeders, allen uitstekende Duitsche
geleerden,nameljk :

kunde te Tiibingen.De volgendejaren bragt
hj meerendeels doorte Londen en te Oxford
met geleerde onderzoekingen. Htj schreef:
Fragments relatifs à,la religion deZoroastre
(
x1829)'1)-- y1ConfuciiChi-king sive libercarminum ex latina P.Lacharme interpretatione

(1830)'',- en pY-king,antiquissimusSinarum

Robert ,
tm4 Mohl, een uitstekend regtsge- liber,ex interpretationeP.Regis(1834- 1839,

leerde en staatsman. Hj werd geboren te 2 dlnl'' Toen hj in 1832 door de Fransche
Stuttgart den liden Augustus 1799,sttldeerde regéring belast werd lnet de uitgave van de

te Heidelberg, Göttingen en Tiibingen in de Shâhname''van Y rdoesi voor de rcollection
regten en staatswetenschappen en w erd in orientale'' nam hj te riibingen zjn ontslag
1824 buitengewoon en in 1827 gewoon hoog- en vestigde zich te Parjs,waar hj hetFranleeraarindestaatswetenschapyenteTiibingen, sche burgerregt vexkreeg. Gem eld werk veren in 1836 tevqns opperbibllothecaris. Toen scheen in 6 deelen (1838- 1866).A1s lid van

hj in 1845 optrad alscandidaatvoorde stad hetAziatisch Genootschap teParjsheeftnon
Balingen, leverde hj eene staatkundige ge- M oltl eene ongemeene werkzaam heid aan den
loofsbelj4enis en stelde de maatregelen der dag gelegd, en het rlûurnal asiatique'' is
regéring zonder eenige verschooning aan de aan hem eene reeks van uitmuntende opstelkaaktzoodathj vallzjn leexstoelverwjderd len verschuldigd. In 1845 werd hj in plaats

en alsregéringsraad naarUlm verplaatstwerd. van BurnoKf lid der Académie desInscripHjnam echterzjn ontslag uitdestaatsdienst tions,in 1847 hoogleeraarin hetPerzisch aan
en werd eerlangnaarhetW iirtem bergschePar- het Collège de France en in 1852 inspedeur

lementafgevaardigd.In 1847ginghjvoortsa1s voor het Oostersch gedeelte der Keizerljke
hoogleeraar in de regten naar Heidelberg. In drukkertl. De opdelvingen van Botta te Ni1848 zag hj zich benoemd tot'1id derNati- nivé werden op zjn aandringen en volgens
onale Vergadering,nam er plaats in hetlin- zjn plan ondernomen,en hj gafdaarûp de
kercentrutn en paarde aan grooten jvervoor Lettres de Mr. Botta sur 1esdécotwertes à
hervorming eene wjze gematigdheid en eene Khorsabad (1845)/'in hetlieht.Nadathjkort
staatkundige se.hranderheid. Den 25sten Sep- vöör zjn sterven rLe livre des rois (1876,
tember van dat Jaar belastte hj zich in het dl1 en 2)''van Firdoesiin hetlicht gegeven
Rjksministôrie met de portefeuille val
zûnan- had,overleed hj den 4den Januaxj 1876.
ciën,doch nam den 17den Mei 1849 zjn ontMoritz von Mol
tl! een verdiensteltik staatBlag en wjdde zich wederaan hethoûgleer- huishoudkundige. Hj werd geboren in 1802t
aarsambt te Heidelberg. In 1857 werd hj studeerdete Tiibinyen,bezûchtdelandbouwvertegenw oordigerderuniversiteitindeEerste school te H ohenhelm , w erd in 1826 referenKamer van Badenten in 1863gew oonliddier daris bj het W irtembergsche departement
Kamer; in 1861- 1866 was hj gezantnaar van Finandën en bekleedde daarna andere
den Bondsdaq te Frankfort,in 1867-1871 administratieve betrekkingen.Nadat hj zich
gezant te M tlnchen en steeds de doorvelen voorts gedurende 5 jaren in Frankrjk had
gehate vertegenwoordiger der hervormende bezig gehouden met eene naauwkeurige begtaatkunde van den Groothertog.In 1871 aan- schouwing van denmaatschappeljkentoestand
vaardf
lehj de betrekking van voorzittervan en van het onderwjsaldaar,aanvaarddehj
de rekenkamerteKarlsruhe.Voortswerd hj in 1841 te Stuttgarthetambtvan opperbelas-

1id van den Duitschen Rjksdagen overleed
te Berljn in den nachtvan den 4den pp den
5den November 1875. Van zjne geschriften
vexmelden wj:rstaatsrecht des Königreichs
W iirtemberg (1829- 1831, 2 dlnq 2de dxuk
1840)'', - pDie deutsche Polizeiwissenschaft
nachdenGrundsëtzendesRechtsstaats(1832-

tingraad.Hj werdin 1848 lid van de Nationale Vergadering,waarhj zich bj de gematigdelinkerzjde voegde endeedafstand van
zjne betrekking en van zjn adeldom.O0k
nam hj deel aan hetRompparlement.In de
vergadering der W iirtembergsche Standen be-

hoorde hj t0t de uiterste linker zjde.Hj
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wgs voorts lid van hetTolparlement,alsmede van mineralen van den bankier ron der X'g!!

van den Rjksdag tot aan 1874,toen hj de
vlag moest strjken voor een ultramontaanschen tegenstander.Hj behoordet0tdejverigsteaanhangersvan deGroot-Duitschepartj
en waj geweldig afkeerig van de Prtlissische
hegemonie.In talrlike vlugschriften heefthj
durtegen gewaarsehuwd, en de opregtheid
zjner bedoelingen wordtzelfsdoorzjnevjanden nietin twjfelgetrokken.
Rkgo '
pol M ohl, een verdiellsteljk ltruidkundige. Hj werd geboren te Stuttgart den

(1804; 2de druk, 1806), deed daarop onder-

scheidene delfstofkundige reizen en werd in
1811 hoogleeraar in de minoralogie aan het
Johanneum te Graz?ging in 1817 in die betrekking naar Freiburg en in 1826 naarW eenen?en werd hier in 1828 00k t0tpBergrath''

benoemd.Hj overleed den 29tsenSeptember

1839 te Agordo bj Belluno.Htjwordt beschouw d a1s een der grondleggers van het

natuurljk stelselop hetgebiedderdelfstoFen.
Inzonderheid echter heefthj zich verdienste-

8sten April1805,studeerde teTiibingen en te ljk gemaakt alskristallograaf.TotzijnegeMiinchen in de geneeskunde en werd weldra, schriften behooren: mverzuch einer Elem enna het uitgeven van eenige voortreFeljke ge- tarmethode znr naturhistorischen Bestimmung
schriften over de anatomie van de varens-, und Erkçnnt
nisder Fpssilien (1813,dln 1)'',
cycadeën- en palmenstammen,hoogleeraar in - pDi
e
Ch
a
r
alkterederKlassenq
Ordnunqen,
de physiologie te Bern,enin 1835professorin Geschlechten und Arten, oder (A
gharakterlstik
de botanie en directeur van den botanischen des naturhistorischen Mi
neralsystems (1820,

tuin te Tiibingen, waar hj den lsten April op nieuw bewerkt dool- Zippe, 1858)'', 1812 overleed.Hj schreef: pueberden Ball >Grundrisz der Mineralogie (1822- 1824, 2
und das W inden derRanken undSchlingp:an- d1n;2de drt
zk,1839)'',- en rAnfangsgrinde
zen (182:)'' - rBeitri
îge zurAnatomieund der Naturgeschichte des Mineralreichs(1832,
Physiologie der Gewëchse (1834)'', rMi- 2de druk,voortgezet (1001*Zippe,1826- 1839,
krographie oder Anleitung zur kenntniss und 2 dln).''
M oiré of gewaterd noem t men w ollen of
zum Gebrauch des Mikroskops (1846)'', ;Grundziigè zur Anatomie und Physiologie zjden stoFen meteen golvenden glans Qp de
dervegetabilischen Zellen (1851),,,- enpver- oppervlakte.Men verkrjgtdien,wanneermen
mischten SchriftenbotanischenInhalts(1845)''. twee stpkken stof met de regte kanten op
M ohr (KarlFriedrich),een verdiensteljk elkaâr legt en daarna in vochtigen toestand

Duitsch scheikundige,geboren te Coblenz den langzaam tusschen 2 heete, sterk drultltende,
4den November 1806, studeerde te Bonn, gladde cylinders laat doorgaan.Zlllke stoFen,
wjdde zich aan de pharmacie, zette zjne bestem d om dien gewaterden glans aan te
studiën voort te Heidelberg en te Berljn en nemen, worden meteene sterke schering ge-

hield vervolgens in zjne geboorteplaats na- weven,en daardezedraden bj de opelkantuurkundige voorlezingen.In 1841 werd hj der gelegde stukken niet evenwjdig loopen,
eigc xqr van de apotheek zjns vaders en vormen zj allerleihoeken,en hierdoorontleverde een rLehrbuch der pharmaceutischen

Technik (1847;3dedruk 1866)''
,alsmede een
>K ommentar zur preuszischen Pharmakopöe
(3de druk 1865)', en een pKommentar zur
deutschen Pharmakoqöe (1873 en 1874)''
Voorts maakte hj zlch bekend door eene
uitmuntende behandeling der maat-analyse,
en zjn vluehrbuch der chemisch-analytischen Titrlrmethode (1855- 1859; 4de druk
1874)'' is o0k thans nog het belangrjkst
werk op dit qebied.In 1857 vestigde hj
zich op een bultenverbljf en schreef: pDer
W einstock und der W ein (1864)'', doch in
1864 ging hj naar Bonn als privaatdocent
voor pharmacie, chemie en geologie. Hier
schreefhj eene pGeschichte der Erde(1866;
2de drukj1875)'',waarin hj metschranderheid de theorie derPlutonisten bestreed.Hi
j
vestigde zjn betoog hoofdzakeljk op scheikundige gronden. ln 1867 werd hj er benoemd t0t buitengewoon hoogleeraar ill de
pharmade, en schreef het belangrjk boek :
XAllgemeine Theorieder Beweging und Kraft
(1869)'',alsmede zjne pchemischeToxikologie(1874).
''
V ohs (Friedrich),een uitstekend Duitsch
delfsiofkundige,geboren te Gernrode in den
Harz den zgsten Januarj 1773,studeerde te
Halleen op demjnacadémieteFreiburg,begafzich in 1802 naar W eenen,w aar hp zich
helastte met de beschrjving der verzameling

staat die glans, welke het sterkst is,waar
de draden elkanderkruisen.Men onderscheidt

moirê tzpfiç'
l
xd, waarbj de gewaterde glans
zich over aanmerkeljke ruimten uitytrekt,en

mo'
irê frcpçcï.
s,waarbj die glans zich meer
in strepen vertoont.Het gewaterd voorkom en

verdwjnt bj het wasschen, maar men kan
het op zjden lint dooreeneltleinemachine
gemakkeljk herstellen.Men kan eindeljk dat
voorkomen ook geven aan katoen en aan papier door middel van doelmatig gegraveerde
cylinders.

M oke (Henri Guillaume),een verdiensteljk Belgisch geschiedschrjver, geboren te
Havre den lldenJanuarj 1803ensedert1835
hoogleeraar te Gent, heeft zich bekend gemaakt door de volgende werken: pllistoire

de la Belgique (1839- 184044dedruk 1856,
2 dln)''
. - rMoellrs, usages etc.des Belges
(1849,2 d1n)''
.- rllistoirede la littpratt
lre
française(1849-1850,4 dln)'',- pprécisde
l'histoire modèrne (1853, 4 dln)'', n La
Belgique ancienne (185542de druk,1860)''
,
-

en rThusnelda ou les Germains au temps

d'Auguste (1862, 2 d1n.'' Hj overleed den
29sten December 1862.
M okka (Mocha),eene voorname koopstad

in het Arabische landschap Yem en en aan de
Arabische Golf,heeft eene door 2 forten verdedigde haven, eene groote moskee en (1m -

streeks 5000 inwoners. Te voren was zj de
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belangrjkste stad van het geheele gewest, van menscheljke bewerktuiging.Zj bestaat
maarztjisthansaanmerkeljk inaanzienver- uiteene waterhoudende blaas,uiteen bloed-?
minderd,daardeuitvoervan demokka-koëj vleesch- of vetklomp,somtjds0ok uitaardzich grootendeels naar elders, inzonderheid en beenderenaehtigezelfstandigheden,dieeene
naar Aden,Hodeida,en Beït elFakih,heeft gedaantelooze massa vormen, waaraan men
verplaatst.
nog wel eens overbljfselen ontdekt eener

M o1(Talpaeuropaea,ziebjgaandeafbeel- vroeger aanweziye,regelmatige vrucht.Men
ding) is de naam van een insectenetend zoog- heeft erj die ult geronnen bloed en ook die

dier,dat eene lengte hoeft van 13 Ned.duim tlit blazen bestaan.De oorzaken derm olavormet een staartter lengte van 21/cNed.dnim. ming zjn onbekend,doch vermoedeljk deHet is zwart,doch aan deonàehaardep00- zelfde, welke de misgeboorten voortbrengen.
ten, voetzolen en snavelspits, alsmede aan O0k kan men hetbestaan eener mola-zwanhet uiteinde van den staart vleeschkleurig. gerschap niet m ct zekerheid onderseheiden.
Zl
l'ne oogen zi
*
#
in zwart en z0o grootals een Zj eindigt echter niet op delzgewonen tjdj
papaverkorrel; ztj liggen in hetm idden tus- doorgaans reedsna 3 of4 maanden,doch zj
schen de snakan ook jaren
velspits en de '
aanhollden.
M olasse
ooren en zjn
met het haar
noemt m en in
van het hoofd
Zwitserland
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om t0tgeziyts

steen derjon-
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gere tertiaire
. .
W ,m**D **
% *
nen.X en vindt
vorming (mio= = ''
den m0lin ge
ceen),VeleheuDe mol.
heel Middenvelachtige streEuropa,in Siken aldaar beberië t0t aan de Lena! doch hj ontbreekt vatten deze steensoort, die er veelaltothet
in Ierland en in Sardinlë.Gewoonljk graaft bouwen van huizen gebezigd wordt.O0k de
hj op eenemoejeljk genaakbareplek,onder Leeuw ''te Liizern ls daarvan vervaaxdigd.

boomwortels of een mt
mr, een verbljf,dat

M olay (Jacques Bernard de),geboren in
ligt doorgaans 1/2Ned.elonder den beganen wasdelaatstegrootmeesterderTemyelridders.
grond en staat door een eigenaardig stelsel Toen hj op het punt was om lllt Cyprus
met bladeren, mos enz.w ordt bekleed.Het Botlrgondlë in het m idden der 13de eeuw j

van gangen in verband m et den loopgang, tegen de Saracenen te velde te trekken,be-

waarin hj dageljksdriemaalopdejagtgaat, gat
'hj zich op lastvan paus ClemensV naar
om insed en,larven,regenworm en enz.te be-

Pa
d
ierjzi
s'
,chwevan
rderde
opsbcehat
velten
vandi
Pl
lks
derst
gcF
èooll
d,
et
ri
rldde
wi
de
den des nachts boven den grond,om er te m eesterm aken,den 13den October 1307 met
azen op kikvorschen, muizen,kleine vogels alle andere in Frankrjk aanw ezige Tempelenz.In den winterdoethj zjneloopgraven ridders gevangen genomen, door folteringen
magtigen.Hj komtalleen in dezomermaan-

dalen t0t op vorstvrje diepte,waaro0k insecten en wormen eene wtlkplaats zoeken,en
houdt geen winterslaap. Hj loopt op den
grond en door zjne onderaardsche gangen
met eene verwonderljke vlugheid en volbrengt het graven dier gangen met verbazendesnelheld.Hetwjfjewerptéén-oftweemaal in het jaar 3 tot 5 Jongen, die zeer
spaedig groejen en na verloop van een paar
maanden volwassen zjn. lloewelde molals

t0t schandeljke bekentenissen gedwongen en
verbannen, doch later,toen hj die bekentenissen berriep,den 18den Maart1313 teParjs
levend op een klein vuur verbrand.
M olbech (Christian), een uitstekend
Deensch geleerde,geboren te Söröeden 28sten
October 1783,studeerde te Kopenhagen,w erd

in 1804 amanuensis bj de Koninkljke bibliotheek aldaar, in 1823 eerste secretaris dier
boekerj, in 1829 hoogleeraar in de gesc'
hie-

insectenverdelgereen zeernuttig dieris,vindt denis der letterkunde aan de universiteit,in
men hem wegens het opwerpen van aardhoo- 1830 lid der directie van den Koninkljken
pen weleenslastig,zoodathj dikwjlsdoor schouwburg, in 1846 staatsraad,en overleed
menschen en daarenboven door bunsings, den 23sten Junj 185G.Hj heet'
t eenelange
wezels, raven, oojevaars en stekelvarkens reeks van geschriften nagelaten over vadervervolgd wordt.- Op de oevers van Noord- landsehe en Noordsche gesehiedenis,Deensche
Amerikaansche rivieren vindtmen den l
rater- taal-en letterkunde,aesthetisthe cxitiek enz.
mol(Scalopsaquaticus Fhelter),desgeljkseen - zjn zoon Cltristian KnoetFr:t
/rïk,geboinsectenetend zoogdier,maar veelgrooterdan ren te Kopenhagen den zostenJulj 1821,heeft
onze gew one m0la1s dichter een goeden naam verw orven.
M ola noems men een gebrekkig product Reeds a1s student behaalde hj eenegouden
der voortplanting, dat zich onderscheidt van medaille door Zgn
@@ àntw oord op eene prjs-

eene misgeboorte,doordien zj op degewone vraagoverbeeldendekunstenDeenschepoëzj
menscheljke vrucht vûlstrekt nietgeljkten (1841). O0k hj ontvinq eenebetrekking bj
geheelgeene of slechtsEaauwe sporen draagt de Knninkljke boekerj,gafonderscheidene
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dichtbundels uit, reisde in 1846 en 1847 in

men eraanzienljkemeren,zooalsdeBratysj
het zuiden van 0nswerelddeel,waarhj ge- nabj den mond van de Proet,deJalpoech
ruimen tjd te Rome vertoefde,leverdeeene en deKatlapoeg bj deDonau,deSassik en
uitmuntende vertaling van Dante's pDivina de Alibeg.W egens de nabjheid derZwarte

commedia'',volbragt,later nogmaals eene reis Zee en het Ontbreken van eene beschutting
naar ltalië,en werd hoogleeraarindeletteren tegen den noordewind is het klilnaat er zeer
te Kiel.W egens ataatkundige verwikkelingen onbestesdig.In den zomer heeftmen erbj

legde hj in 1864 die betrekking neder en groote hitte vele onweêrsbujen en regenvlawerd medewerker aan het pDagbladet''.Se- gen,terwjldekoude erdeswintersnjpend
dert 1871 ishj censorvan den Koninkljken kan zjn.lntusschenisdegronderzeervruchtschouwburg, en voor de onthulling van het baar en geeft vooraleen overvloedigentarwegedenkteeken tereerevan Kolberg schreefhj oogst,terwjlde wjnen van Kotnaren Od0hetbljspel:rRenteskriveren (1875)''
.
besjt zeer geroemd worden.
Omtrent de oudste geschiedenis van MoldaM oldau (De),de voornaamsteriviervan
Bohemen en de belangrjkstezjriviervan de vië, als deel van Dacië,raadplege m en het
Elbe,doch breeder en van meer water v00r- artikelW alaelti
je.Destichting van den Staat
zien dan deze, ontspringt in het Bohemer- Moldavië vielwaarschjnljk voor in 1350
woud, digt bj de Bejersche grenzen, ter 1361,toenBkgdanot'Drayosj,eenRoemeensch
hoogte van 1180 Ned. el uit2 bronnen,de stamhoofd,meteenetalrjke krjgsbendenaar
Koude en de W asme M oldau, stroomt aan- M oldavië trok en zich van datgebied,alsm ede

vankeljk door een diep dalzuidoostwaarts, van Boekow ina enBessarabië,m eestermaakte.
mM rbuigtzich bj Hohenfurtnaarhetn00r- Eigenljk begintdegeschiedenisvak Moldavië
den.Van hierafiszj bevaarbaarvoorvlot- eerstmetdetroonsbeklimmingvanAleœanderI
ten,en van Budw eisaf voor vlotten en pra- (1401),diehet land behoorljk verdeelde in
m en met een lastvan 200- 300 tolcentenaars. gewesten) voor het leger en de fnanciën
Zj looptlangsRosenbergjKrumau,Budweis, zorgde, scholen en kloosters stichtte, een
Mpldauthein en Praag en storttegenoverMe1- wetboek invoerde el4 door zjne wjsheid en
nik zich uitin de Elbe.Tothare zjrivieren zachtmoedigheid den bjnaam van de Goede
behooren op den regter oever de M alsch,de verwierf. Daarenboven streed hj dapper en

Luschnitz en de Sazawa,- en opdenlinker voorspoedig tegen de Polen,HongarenenTaroever de W ottawa en de Beraunka. Haar taren.Met Wladi
slans, koninj van Polen,
stroomgebied heeft eene oppervlakte van 586 sloot hj een verbond,nam dlenszustert0t
D geogr.mjl.Hareoeverszjnmeestalhoog vrouw en zond hem hulptroepen,w elke m oeen steil.Eerstnadat de Elbe de Moldau ont- dig streden tegen de riddersderDuitscheorde.

vangen heeft,iszj geschiktom doorstoombooten teqqrden bevaren.
M oldavld (M0ld0va,Moldau),sedert1859
metW alachjehetvorstendom Roemeniëvormend, grenst in het noorden aan Rusland
(Bessarabië) en Oostenrjk (Boekowina), in
het westen aan Siebenbiirgen,in het oosten
en zuidoosten aan de Zwarte Zee en de D0-

broedsla en in het zuiden aan W alachje,en
telt op 867 L geogr. mj1 ruim 2 millioen
inwoners, verdeeld over 2302 dorpen en 90
steden,van welkeJassy,BotosjantGalatz en
Ismaïlde meest bevolkte zjn.Moldavië heeft

Na zjn dood begon reeds het voorwaarts
dringen derTurken!doch deheerschappjvan
zjn kleinzoon SfL
'
fanus de Groote (14561504) vormt een glansrjk ttjdperk in degeschiedenis van Moldavië.Nadat deze de Polen

gedw ongen had tot het sluiten van een vrede-

en handelsverbond, versloey hj in 1407bj

Baja den Hongaarschen konlng M atthias C@rnLn'
l
u en toog naar W alachje,om zjp lievelingsplan, de vereeniging der bj elkam
ar gele-

gene vorstendommen,ten uitvoer te brengen.

Hj belegerde en veroverde de hoofdstad B0ein het westen eene bergstreek,in het noord- om de wjk te nemen. Deze keerde echter
oosten eene bergstreek en eene hoogvlakte en weldra met een aanzienljl
t Turksch leger
in hetzuidoosten eenevlakte,terwj!in het onder Soliman-pajja terug. Stlfanns bragt
zuidwesten de Carpathen de districtellPutna, den overmagtigen vtjand in den gedenkwaarcharesten noodzaakte vorst Radoe deRchoone

Bakau: Niamz en Soeczawa omgeven en tal- digen slag bj Rakowa (1475)eenegeduchte

rjke ultloopersuitzenden,welkeyatkewisseld nederlaagt0eenjoeg deTurken.
0g eeneorde400rboschrjkedalen,voortschrjdent0taande looze vlugt. D00r vjanden bedrelgd, achtte
Sereth endeProet,waarzj degedaantevan Stqjànns hetevenwelbeter,metvorstRadoe
wjngaardheuvels aannemen.Met bosch be- vrede te sluiten tegen afstand van hetdistrict
groeldebergenyvruchtbaredalen,weligeweiden Poetna,waarna derivierMilkow vooraltjd
enuitgestrektevlaktenvervanyen elkanderen de grens werd der beide vorstendommen.Na
vormen bekoorljke,door rivleren en beken den dood van Radoe en den terugkeer van
opgeluisterde landschappen. De Donau, die W lad V op dcn troon van W alachje hatl
zieh voortsyoedt langs dezuideljkegrenzen Stlfan'
lbs 3 J
'aren rust, doch in het nalaar
van Moldavlë en het handelsverkeermetO0s- van 1479 moesthj met de Polen en Hongatenrtjk en deLevantdoordehaven-enstapel- ren tegen de Turken ten strjde trekken.In
plaats Galatz bevordert,ontvangtde wateren den slag van Rebnik (Boekowina)werden de
van de ber
m eth en de Proet,van welke eerst- Turken aan hetwjken gebragt.In 1484moest
genoemde degoudbevattendeBistritza,deTr0- St
qfanu.
g op nieuw strjden tegenBt
fesid TJ,
toesl,Berlad enPoetnaopneemtenzichboven die Kilia en Aklerman veroverde.In 1497
Galatz met de Donau vereenigt. Ook heeft vernietigde hj het leger van Albert,koning
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van Polen! hetwelk om hem van den troon was de trouwe handlanger van Rusland en
te stooten ln Moldavië was gevallen en Soec- zocht onder eenige verbeteringen en hervorzawa gedt
lrende 3 maanden belegerd hield. mingen zjne baatzuchtigeuitzuigingsplannen

Den zden Julj 1504 stierfdezeheld en werd
opgevolgd doorzjn zoonBoydan(1504- 1517).
Deze slootmet sultan Selim in 1513 de eerste
capitulatie, waarbj zich Moldavië onder de
souvereiniteit van Turkje plaatste,hetwelk
daarentegen Moldavië erkende alseen vrjen
Staatmethetregtom zjn eigenvorsttekiezen en zelfstandig vool'binnenlandsch bestuur
en wetgeving te zorgen, terwjl het tegen
eene schatting van 4000 ducaten,24 valken
en 40 paarden de verpligting op zich nam )
om Moldavië tegen alle aanvallen van bniten
te beschermen. D eze capittllatie vorm de dcn

te verbergen.Dezeschaamtelopzehandelwjze
veroorzaaltte in April 1848 het uitbaraten
eener omwenteling; doch terzelfdertjd trokken Russische troepen over de grenzen van
Moldavië, terwjl een groot Turksch leger
W alachje bezette. De nationale beweging
werd weldradoordevreemde bajonetten 0nderdrukt en de moedige vrienden des vaderlands moesten veiligheid zoeken in het bui-

tenland.Hetverdrag van Balta-luiman (1849)
herstelde den voormaligen toestand.Gregorius
G/zïkc,thansvoorden tjd van 7Jarengeko-

zen,w as metgoede bedoelingen bezield,0m -

grondslag der staatsregteljke houding van ringde zich door vaderlandlievende mannen
Moldaviè'met betrekking t0tdesouvereiniteit, en bragt onderscheidene zegenrjke maatreen zj werd door den opvolgervan Boydan, gelen ten uitvoer. In 1853 echter nam de
door Peter AtU:,
P', m et Soliman 1 onder de
muren vau Ofen vernieuwd. Van 1546,toen

Kr
im-oorlor een aanvang,en Moldaviëwerd
door Russlsehe troepen ingenomen, waarop

dekloeke Raref overleed,t0t1633 regeerde
eene reeks van w einigbeteekenende vorsten,
zoodathetderPortemogeljk was,deschatting aanmerkeljk te verhoogen en allengs

in 1854en 1855eeneOostenrjkschebezetting
volgde. Het verdrag van Part
ls van 1856

maaktetrouwenseeneindeaandenrampzaligen
toestand der Vorstendommen; men erkende

meer ipvloed te oefenen op de binneulandsche hunne onafhankeljkheid en stelde hen,als
aangelegenheden en de keuze der Vorsten. onzjdig grondgebied, onder de hoede der

Eene zamenzwering derBojaren bragteinde- groote Moqendheden.De Roemeniërshebben
1jk BasilLoepoe (1634-1654) op den troon, op omzigtlge en schrandere wjze gebruik

een vorst, die zich bejverde 011
4 den achter- gemaakt van dat voorregt.Alle vaderlandlieuitgang te stuiten.Hj bragt vele instellingen vende mannen nameljk vereenigden zich,om
van weldadigheid t0t stand,stichtte scholen,
begunstigde de opkomst eener Roemeensche
letterktlnde en vernieuw de metM oltammed ITr
de door B ogdan geslotene capittllatie. Onder
de opvolgers van Loepoe verdween echter

meeren meerdegeestvan onafhankeljkheid

ond'er de M oldavische vorsten,en m et Nieo-

den alouden nationalen wensch in vervulling
te brengen,te weten de vereeniging van M 01-

davië en W alacbje Onder éénen naam (zie
voortsonderRoemenië).
M olè.Onderdezennaam vermelden wj:
M attltieu X PIJ,een verdiensteljk Fransch
staatsman,geboren in 1584.Hjwerdin 1614
procureur-generaal en in 1641 voorzitter van
hetParlementteParjs.Gedurendedeonlusten derFrondeverdedigde hj zooweldereg-

laas Xt
wrpcprtfc/t?
.
v nam het noodlottig tjdperk van de heerschappj der Fanarioten een
aanvang en tegeljkertjd hetverva'
lvan M0ldavië en W alachje.Toen begon Rusland in. ten van het Parlement a1s de voorregten der
vloed te oefenen op de lotgevallen der V0r- Kroon en zocht den vrede tusschen de verstendommen,welke meer en meerde speelbal schillende partjen t0tstand tebrengen.00k
werden van de Rusqische staatkunde van

bj de oproerigheden van het graauw teParjs

bescherming,zich openbarendein hetbezetten legde hj eene ongemeene standvastigheid aan
des lands m et groote legers en in het ver- den dag.ln 1650 werd hj zegelbewaarder en
brokkelen van den Staat,zoodatBoekowina overleed den 3sen Januarj 1656.
s,graafM oll,eennakomeling
aan Oostenrjk (1777)en BessarabiëaanRus- M atthiew Zozlfi.

land (1812) werd toegevoegd.Gregorilts GFzikc van den voorgaande en desgeljkseen begaafd
kwam in verzet tegen het w illekeurig ver- staatsman. Htj werd geboren te Parjs den
koopen van cen gedeelte des lands, maar 24stenJanuarj 1781.Zjnvader,in 1788v00rbetaaldezjnestoutmoedigheidmetzjn leven. zitter van het Parlement: verloor in 1794
Toen echter door de ondersteuning? welke

het hoofd onderllet mes der guillotine, doch

de Hetaerie Onder Aleœander Iy,
sïlrrz3/ïnaar de zoon vertoefde gedurende de Revolutie in
Moldavië gezonden had,dePorte wantrouwen Zw itserland e13 in Engeland,keerde in 1796
begon te koesteren tegen de Grieken, nam naar Frankrjk tert
lg, vervvierf door Ztln:
zj het besluitt om voortaan aan dat land DEssai de morale et de politique (1806q2de
geen vreemden beheerscher Op te dringen. druk 1809)1'
, waarin 1zj deheerschappj van

Joltan Sfo:rt/zl,(1: inheemsehe gekozenevorst? Napoleon als eene staatkundige noodzakeljkwerd den 19den Julj 1822 doorde Portein heid besehouwde:de gunstdes Keizers,werd
zjne waardigheid bevestigd.Degoedebedoe- requestmeester, ln 1807 prefect van hetdelingen van den nieuw en Vorst w erden echter partementCôte d'Or,in 1809 staatsraad,kort
doorRtlslandverjdeld,daardevertegenwoor- daarna directeur.generaalvan bruggen en w e*digers van den Czaar sedert den Vrede van gen,graafvan het Keizerrjk en in 1813 m 1Adrianopel(24 September1829)eigenljk het nister van Jnstitie.Na den afstand van Napoland regeerden. In 1834 benoemde de Porte leon
legde hi
Q
j xi
jne betrekkingen neder,
M ohaëlS/p:r#zc t0tvorstvan Moldavië.Deze nlatlr toen de Keizer Van Elba terugkeerde,
X.
41
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belastte hj zich weêrmethettoezigtop de m plens enz.,en naar gelang hunner inrigting
bruggen en weqen en behield datambt00k dievan maal-ywrjf-,stamp-,slag-en zaagna de Restauratle.In Augustus1815werd hj molens.Daar molens uitraderwerk zjn zapair van Frankr/k en in December in het m engesteld, heeft m en dien naam 00k w el
kabinet-Aicklïel minister van Marine.Na de gegeven aan wèrktuigen, welke een geheel
J
ulj-omwentelinq van 1830 belastte hj
zyic
h ander doelhebben,zooalsspinmûlens,volmoin het eerste mlnistérie van Lonis TF
zili
we lens enz.O0k strektdie naam zich we1eens
metde portefeuillevan Buitenlandsche Zaken, uit t0t Averktuigen, waarin de verbrjzelde
zorgde dat de Koning als zoodanig erkend stof eene andere w erking ondergaat bjwerd door de Buitenlandsche Mogendheden
doorde politiek der non-inteNentie teverkondigen, doch moestreeds den zden November
1830 plaatsmaken v00rden hertog deWrp-çlïe.

voorbeeldkruidmolensen papiermolens.Voorts
heeft men molenst die enkel t0t Opm aling
dienen en niet Wegens de beweegkracht,
Kaaar w egenshun doelden naam van w aterBj de aftreding van het ministérie Thiers molens dragen,- alsmede anderen,dieenkel

(Q5 Augustus1836)werdhj metde vorming zjn ingerigtom eene geweldigepersingvoort
van een nieuw kabinet belast, hetWelk hj te brengen,zooals de Oliemolens.Bezigtmen

zamenstelde uitde dodrinairen Gyizpf,Persil echteralleen hetwoordsmolen''zondereenige
en

Dnaâtel,terwjl hj zelf het voorzitter- bjvoeging,dan verstaatmen dardooralleen

schap en de portefeuille van Buitenlandsche korenmolens, die weder in meel- en pelmoZaken aanvaardde. Toen in 1837 de doctri- lens enz. worden verdeeld. In alle m olens
nairen aftraden,behieldbjvolgensdenwensch vindt men een zamenstel van in elkander

van hetH0fzjnebetrekking en vormde met grjpende raderen,waardoor de oorspronkeMontalivet, ,
9clrx# ,Laplaceen Bartheeen ljke beweging versneld en doelmatig aannieuw kabinet,waarin hjwederom hetvoor- gewend wordt.Naar de kracht, waardoor de

zitterschap bekleedde.Daar de buitenlandsche m olens in beweging gebragtw orden,verdeelt
politiek van M olltwegens deontruiming van men ze in handmolens,rosmolens,windmoAncona en den l0op der zaken in België in lens,w atermolens en stoomm olens.De handJanuarp
'' 1839 door de verschillende partjen m olens w orden metde hand ofalstredmolens
met hevigheid werd aangevallen, werden de 00k welm et de voeten illbeweging gebragt.
Kamers ontbonden. De verkiezingen vielen Men heeft watermolens met een bovenslagsechter z00 ongunstig uit,dat hj den 8sten en m et een onderslagsrad naarmatehetwater
Maart 1839 met zjne ambtgenobten aftrad. van boven op de se,hoepen valtof er onder
Na dien tjd nam ht1in de KamerderPairs tegenaan stroomt, alsmede met een middenslechts zelden deel aan de beraadslagingen. slagsrad, als het water van eene hoogte beIn 1840 werdhj 1idderFransche Académie. neden de as op de schoepen valt.Intusschen
Bj de Februarj-omwenteling van 1848 zag worden 00k vele watermolens d00r horizon-

hj zich gekozen t0tlid van deConstituante tale waterraderen (turbines)voortgestuwd en

en van hetW etgevend Ligchaam ,doch hoewelhj totdeuitstekendsteredenaarsbehoordey
trad hj zelden op den voorgrond. Na den
staatsstreek van 2 December 1851 keerde hj

vormen alzoo eene vierde soort. Men heeft
windmolens m et horizontale en metvertieaal

staande vleugels, doch deze laatste zjn de
meest algem eene. Men heeft er, die m en in
t0t hetambteloosleven terug en overleed den hun geheel naar den wind kan draatjen,en
Q3sten November 1855.
ook andere,waarvan alleen deka? draaibaar
M olecule1 een verkleinwoord Van het is;deze zjn in onsVaderland ultgevonden.
Latjnschemoles (gevaarte),isde naam ,dien Men heefï waterm olens,die op vaartuigen gemen geeftaan dekleinste stofeljke deeltjes, bouwdt in eene snel stroom ende rivier gewelke door geenerlei mechanisch ofphysisch plaatst en alzoo niet aan eene enkele plek
middel in n0g kleinere kunnen gesplitstwor- gebonden zjn; doch de meestewatermolens

den. In vroegeren tjd werd pmolecule''dikwjlsin dezelfdebeteekenisgebruiktalsatoom,
alsmede om in hetalgemeen zeerkleinedeeltjesaanteduiden.Dehedendaagschenatutlr-

kunde echterverstaatonderomolecule'',inden
geestdermoderne scheikunde,eeneregelmatig
zam engestelde groep van atomen.Een m oleculebevatalzooeenaantal2atomen,diealleen
langs scheikundigen weg van elkander ge2
scheiden kunnen worden.De krachten,welke
volgens de atomistische theorie de molecule

toteen ligchaam (cohaesie) ofdeatomen t0t
een molecule(aëniteit) bjeenhouden,dragen
;en naam van moleeulairekrccAfdo.
M olen (Een)iseenwerktuig,hetwelkdient
tntverbrjzeling vanverschillendezelfstandigheden,hetgeen geschieden kan doorwrjven,
'
Btampen, Bnjden enz. Naar den aard der

vindt men op den oever,terwjlhetwater
door middelvan eene geulderwaarlsl00pt.Het voornaamste deel van den korenmolen

vormen demolensteenen,dieeeneschjfvormige
gedaantehebbenengewoonljkvanzandsteen,

poreuse kwarts enz.vervaardigd worden.De
onderste?van groevenvoorzienesteenligtvast,
doch debovenste- de looper - draaitrond,
en tusschen die beidesteenen wordthetgraan

verbrjzeld.Menheeftin deJongsteJaren aan

demolensveleverbeteringenaangebragt.vooral

zjn erAmerikaanschemolensingebruikgekomen,voorzien van eene reeksvantoestellen,
waardoor het koren voorafgezuiverd w ordt.

O0k heeftmen daarbtl voor eene doelmatige
afkoeling gezorgd.Daarvan ishetgevolgydat
hetmeel,op naarAmerikaansche wjze inge-

rigtemolensgemalen,veellanrergoedbljft.

pondstof geeft men aan die werktuigen de Inplaatsvanmolensteenengebrulktmentegennamen van koren-,beenderen-,cement-,gips- woordig 00k welcylinders.
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De meelbereiding is volgens Plinlus eene (1850;2dedruk 1859)''voor de geleerde weuitvinding van Ceres, dotôll de Spartaansche reld en pLehrederNahrungsmittel(1850;3de
sage kentde uitvinding daarvan t0e aan den druk 1857)'
'voor het volk,- door zjne
LelegerM yles.Hetfeit,datZe'
us(Jupiter)den ))Physiologie des Stûffwechsels ill P:anzen
naam droeg van Molenaar (Myleus)geeft4e- und Thieren (1851)''en rlfreislaufdesLebens.
tuigenis van den hoogelz ouderdom dier ult- Physiologische Antworten aufLiebigsChemivinding.Oude Egyptische muursehilderingen sche Briefe (1852;5de druk, 1876)''.Deze
bevattep mortieren en Zeven en doen 0ns geschriften rusten op het beginsel, dat de
dus zien, dat men daarmede het meel ver- m ensch een voortbrengselis der stof,w aaruit
kreeg. De Indianen te Monterey en de Nu- hj bestaat.VolgensM olesehottheeftnieta1biërs wrg
''ven de graankorrels ;jn tusschen leen eene stofwisseling in den mensch plaatsj
tw ee steenen, welke men met de handen maar deze stofwisseling isde mensch zelf,tegen elkaâr schuift. Daardoor is men onge- allezoogenaamdelevens-enzielskrachten zjn
twjfeld t0t de uitvinding der molensteenen 8lec.hts eigenschappen der stof, wier uiting

gekomen,diemen reedsbjMozesenHomerus
verm eld vindt.00k zjn er Opgegraven bj
Abbevilleq doch deze hadden slechts eene
middelljn van 30 Ned.duim.Zulke molensteenen vindtmen 00k thansn0g in het Oûsten en in China.Te Pompejiheeftmenweer
andere molensteenen Opgedolven,en welvan
veelgrooteren omvang.Bj hetbezigenvan

afhankeljk isvan destofmenging en organisatie.Toen Molesokottnu wegenszjnemate-

rialistisehebeschouwing van hetleven in 1854
van den Senaat der Universiteit en op last
Van het ministérie eene waarschuwing ontving,lerde hj zjne betrekki
ng nederen bepaalde zlch bj hetbesturen van zjn physiologisch laboratorium ,totdat hj in 1856 bezw are molensteenen bragt m en ze in bewe- noemd werd t0thoogleeraar in de physiologie
ging m et paarden,ezels Of ossen.Een onder- aan de polytechnische school te Ziirich. In
slagswatermolen wordtreedsbeschreven door 1861vertrok hjindiebetrekkingnaarTurjn
Vitruniws.Tn 0ns Vaderland bouw de m en in en in 1876 benoemdedeItaliaansclle regéring
1439 den eersten w indm olen. In de eerste hem t0t senator. In zjne puntersuchungen
helft onzer eeuw kwamen allengs de stoom- zur Naturlehre des Menschen und der Thlere
molens in gebruik, en vooral de houtzaag- (1856)''deelde hj eene reeks van onderzoemolens worden in 0ns land in den laatsten kingen m ede omtrent de ademhaling en de
tjd met stoom gedreven,terwjlo0k stoom- adem halingsw erktuigen, de melk, de galen
korenmolens, stoomwatermolens (stoomgema- hetbloed,de veranderingderzelfbtandigheden
len)enz.nietontbreken.
in hetbewerktuigdligchaam,overdehoornvor-

M olenaar (Gadusminutus)isde kleinste mingenz.Voortsschreefhj:rGeorgForster,
soortderSchelvisachtige visschen (Gadoides) der Naturforscher des Volks (1854;2de druk
en bereikt sleehts de lengte van een span. 1862)'', - rphysiûlogisches Skizzenbuch
Hj heeft degedaante van een jongen kabel- (1861)'' en een groot aantalredevoeringen.
Jaauw en een baarddraadje aan deonderlip; Alzjne geschriften onderscheiden zich door
zjn rug is geelachtig bruin,de zjden van e0n Nvjs
vg
ae
ner
ke
ign
enisge
enese
te,nme
groeûsterlhe
jke
ldnerv
he
or
im.
d,
het ligchaam zjn zilverkleurig met zwarte rjkdom
stippen en de staart is zwart gezoomd.Hj Hj beschouwt de stof nietalseen werktuionderscheidtzich van devermaagschaptesoor- geljk bewegingsverschjnsel,maar reeds van
ten doordien zjn buik van binnen zwartis. haren aanvang af als geest, leven en werkMen vindt hem zelden in de 00st-en Noord- zaamheid.Alles is in zjn Oog geesten stof
zee, doch des te m eer in de Middellandsehe te geljk. Er is volgens hem geene ziellooze
Zee, zjn vleesch is witen zeer aangenaam stof, want dan z9u hieraan hetbginselder
van smaak.
werkzaam heid ontbreken;maar er ls volgens
M oleschott(Jac0b)teen uitstekend phy- hem 0ok geen onstoFeljkegeest,omdateene
sioloog,geboren te 'sHertogenbosch den 9den onstoFeljke krachtniet gedacht kan worden.
Augustus 1822, studeerde in 1842 te H eidel- Terwjlvolgens Hegeldestofeenvoortbrengsel
berg in de natuur-en geneeskunde,vooralin is der kracht,zjn volgens M oleschottstofen
de physiologie, legde zich tevens t0e Op de kracht van eeuw igheid t0teen onafscheidbaar
wjsbegeertevan Heyelen behaaldealsstudent geheelverbonden.
door zjne roordeelkundige beschouwing der M olière,eigenljk Jean BaptisteTogfzdll ,
theorie van de plantenvoedingvolgensLiebig'' devoortreffeljkstebljspeldichter,dieooitgein 1845 te Haarlem eene gouden medaille.In leefd heeft,werd geboren teParjsden15den
1845vestirdehjzicha1sgeneesheerteUtrecht, Januarj 1622,ontving zjneopleidingaanhet
werkteerIn hetscheikundig laboratorium van Jezuïetencollège Clermont (thans Louis le
M qlder en stichtte m et Donders en 'tltzzlDeen Grand)te Parjsen stondop hetpuntom zich
de rNederlandsche bjdragen tot de anatomi- aan de practjk der regtsgeleerdheid tewjscheenphysiologischew etenschappen''.In 1847 den, toen hj zits
h genoodzaal
tt zagom a1s
vestigde hj zich teHeidelberg a1sprivaatdo- plaatsvervanger van zjn vader,die kamerdiecent in de physiologie en anatomie,alsmede naar des Konings was,hetHofnaarNarbonne

in de algemeene en vergeljkendeanatomie,
en in den zomer van 1853 deed hj ereen
physiologisch laboratorium verrjzen.Hjlegde
toen de grondslagen voor zjn roem doorde

te volgen (1641).Bj ztjn terugkeerteParjs
nam hj den naam aan van Molière,verbond

zich in 1642 met een tooneelgezelschap,dat
in de voorstad van St.Germain kluzhten 0pgeschriften: pphysiologie der Nahrungsmittel voerde, en was van 1646 t0t 1653 lid van
41*
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reizende troepen? tprwjlhj zjn ledigen tjd uitgegeven1 - eene der nieuwste uitgaven is
besteedde aan hetbestudéren van Italiaansche die van Pauly (1872,8 dln).Hoogst merken Spaansche kluchtspelen,alsmede Van de Avaardig is voor het leven van Mdière het
w erken van Tlx fod, Terentinu en Rabdah. in 1876 uitgegeven rReglstxe de LaGrange'',
Daarna begon hj ze1fteschrjven.Zjntreur- waarin La Ggcp-ge,een der m ede-acteurs van

spel: rThe
'baïde''vond weinig bjval,doch Moloreallerleibjzonderheden omtrentde0pdestemeerroem verwierfhj d00rgjneblt
l- voering der stukken van dezen grooten bljspelen: plu'étourdi'', in 1653 te Lyou opge- speldichter heeftmedegedeeld.
voerd, pLe dépit amoureux'' en plues préM olin (JohanPeterl,eenberoemdZweedsch
cieuses ridicules'',in 1654 teBéziersten t00- beeldhouwer, geboren den 17den Maart 1814
neelegebragt.In 1658begonhjvoorstellingen te Göteborg, was de zoon van een bakker,

te geven teParjs,waarMonsieur,nameljk
de broeder deB Koning8,dehertogranzll'
pl,
zjn begunstiger werd.In 1665werdhj met
zjn troep d00rLodewl
jk XIV indienstgenomen, t0t diredeur van 'sKonings tooneelgezelschap benoemd, en genooteen Jaarljksch
inkomen van 10-t0t12000 livres.Zjnehuiseljkeomstandikheden warenwegensdeligtzinnigheid zjner eehtgenoote Armande2(/cT
nietzeergelukkig.Daarentegen hadhj eene
oudehuishoudster,Laforestgenaamd,opwier
nordeelhj zooveelprjs stelde,dathj haar
vele van zjne stukken voorlas vpôrdat zj
werden opgevoerd.Op den TdenFebruarj1673
trad hj 0? inde1.
01vanArganin den:pMalade imaglnaire'',en toen hj in hettusschenspelhetrJur0''uitsprak,werd hj overvallen

ontving reedsvroegonderwjsenhield,schoon

t0t koopman bestemd,zich vervol
gensbezig
metwerktuiykunde,dichtkunst,schllderku11st,
g
alvanoglastlek enz.In 1843oefendehjzichin
het ateller van den medaillellr Chrintensen te
Kopenhagen,en in 1845 bezochthjParjsen
Rome.Na detentoonstelling van zjnrAmor''
werd hj in 1848lid de< Académie4in 1850
na de inzending van zjne pRustende Bac-

chante''zaq hj zich meteenereistoelagebeqiftigd en ln 1853werd hj buitengewoon en
ln 1855 gewoon hoogleeraaraan deAcadémie

enHofbeeldhouwer.Hjoverleedden29stenJulj
1873.Zjn meesterstuk draagtden naam van

De ggrdelspanner''en vertoont een tweege-

vecht van ontkleede strjders,die,meteen

gordel zamengesnoerd, elkander met messen
door eene bloedspuwing,die na weinige uren zoeken om te brengen.Voortsvermeldenwj
een einde maakte aan zjn leven.Deaarts- van hem een borstbeeld van O8ear,koning
bisschop vanParjsweigerdeaandentoopeel- van Zweden,de beelden in den gevelvan het
spelexeenekerkeljkebegrafenis.Daarentegen nationaal muséum te Stokholm , en het ontwerd zjn borstbeeldgeplaatstindevergader- w erp eener fontein voor de eerste SkandinazaalderAcadémie,hoeweldezehem bj zjn visMche lentoonstelling.
leven niet onder hare leden had opgenomen.
ohna (Luis),een vermaarë Jezuïet,geGedurende de Revolutie Nverd zjn ttofeljk boren in 1535 te Cuença in Nieuw-castill
'ë,
overschotbjgezetinhetPanthêon,doch van- trad reeds vroeg in de Orde der Jezuïeten,
dââr den 6den Maart 1817 overgebragtnaar werd leeraar in de theologie te Evora,en
het kerkhof Père la Chaise en alhier naast overleed te Madrid den 12den October 1601.
datvan Lafontaineteraarde besteld.In 1845 In zi
jn werk: rLiberi arbitrii cum gratiae
verrees in deRue Richelieu eengedenkteeken donis etc. concordia (1588)1' leexde hj,dat
terzjner eer.Molièreverbond metdekennis Gods genade w elis waar de voorw aarde t0t
van het antieke drama en van de Spaansche zaligheid was, doch datzj Blechtsten deel
tooneelgewrochten eene ongem eene menschen- vielaan de zulken,van wie G0d voorafwist,
kennis en een diepen blik in de dwaasheden dat Zg@@ haar uit eigen beweging zouden aanen gebreken van zjntjd,welkehjaanhare npmen.Ditanti-Augustiniaanschgevoelenwerd
kluchtige zjde wistop te vatten en in het dcor de Dominicanen metkracht bestreden,
licht te stellen.Zjne taalisbeeldrjk,zjne maar daarentegen doorvele Jezuïeten verde-

zamenspraak geestig en bevallig, zjn vers- digd.Hierdoorontstondeenstrjd,enom dien

bouw uitstekend. In het schilderen van ka- te beslissen riep paus Clemens V1II in 1597

raktersis hj door niemand overtroffen.Zjn eene congregatie van praelaten bjeen.Doch
huichelaar (in pr
fartufe''),zjn menschenhater ook later is die Btrjd inzonderheid doorde
(in mLemisanthrope'')en zjneblaauwkous(in Janseniyten voortçezet.
Lesfemmessavantes''
)zjn tjpengeworden. M ohtor(GabrlelJeanJoseph,graa9,maarMen moetbj hetlezen van zpnewerken 0n- schalk van Frankrtbk,geboren den 7deriMaart
dersc,
heid maken tusschen de vlugtige gele- 1770 i
n Hayingen (Hayange) in Duitschgenheidsstukken,zooals: pLa princesse d'E- Lotharingen,trad na hetuitbarsten derRevolide''- DL'
amourmédecin''en rluesfacheux'', lutie als kapitein in dienst, voerde in den
en zjne grondigbewerkte,klassiekeBtukken, 00rl0g van 1793 onder generaal Hoelte bj

van welkewj bovenalvermelden:rluesprécieuses ridicules (1654)'',- pLemisanthrope
(1666)''- GeorgeDandin (1668)''- rL'
avare (1668),- rLe bourgeoisgentilhomme
(1670)'',- rLesfemmeseavantes(1672)',en vooral:rTartufe(1667)'',welklaatstestuk
lang na zjne voltoojing op uitdrukkeljken
lagt des Koning werd opgevoerd.Degezamenljke werken vàn Molore zjn bj herhaling

Kaiserslautern en W eiszenburk a1sadjudantgeneraal bevel over eene brigade infanterie,

bevondzichdaarnaachtervolgensbjhetRtjn-,
Moezel-en DonaulegeronderPolteyr'u,Kllber,

M oreau en Jourdan en werd in 1795 bj een
aanvalop Mainzgevaarljk gewond. In 1799
streed hp a1s brigadegeneraalonder M asséna

in Zwitserland, en in 1800 diendehj onder
Moreaw met onderscheiding bj hetRjnleger
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en droeg niet weinig bj t0tdeoverwinning Leiden van de hand,en toen destad Utrecht
bj Möskirch.Daarop trok hj meteen korps zichdaarvoorerkenteljk wildebetoonen,verv*n 5000 man naarTyrol,veroverde Bregenz klaarde hj,niets tezullen aannemen dan 't
en bezette Graauwbunderland. In 1801 t0t geen strekken k0n terbevordering derwetendivisiegeneraal benoem d) volgde hj in 1805 se'hap,weshalve de Raad meteenparige stemM asslna naar Italië en streed dapper aan het men 10000guldenterzjnerbeschikkingstelde
hoofd der voorhoede bj Vag? en vooralbj t0thetaankoopenvaninstrumenten.Gedurende
Caldiéro. Na den Vrede van Presburg ging eene reaksvanjarenhield hj zich bezig met
hj a1sgouverneur-generaalnaar D almatië en proeven overhetgalvanismus,alsmede,bjgeverwierf grooten l0f door de nieuwe Organi- staan door ran Wddk, m et proeven over
satie Van dat gewest.In 1806 Ontzette hj de snelheid van hetgeluid.Voortsstrektehj
Ragusa en behaalde groote voordeelen Op de zjne nasporingen uit t0t al wat betrekking
Russen en Montenegrjnen.In 1807voerdehj had op fàbrieken,op werktuig-en bouwkundej
bevelin Pommeren,streed voorspoedig tegen op zeevaartkunde en w aterstaat. Vooral de
do Zweden en veroverde Stralsond. Napoleon ontwikkeling der njverheid in Engeland
benoemde hem daarop t0tgouverneur-generaal boeide in hooge matezjneOpmerkzaamheid,
van Pommeren en verleende hem den titel en daar hj tevensdeEnyelschewetenschap

van graaf, benevens aanzienljke goederen. metgeestdrift in besehermlng nam,stond hj
In den veldtogt van 1809 vormde de divisie hoog aangeschreven bj de Engelsche geleervan Molqtor een gedeelte van het korps van den, vooral bj Dalton, Young, '
prtlltz,
sfpl,
M asséna.In 1810 voerde M olitor hetbevelin Brewster enz. O0k verleenden de universide Hanze-steden,in 1811- 1813 inNederland, teiten te Edinburgh en te Dublin hem eersen in 1814 OnderM acdonald bj Châlons sur halve het dodoraat in de regten, terwjl
Marne en La Ferté sons Jouarre.Na hetver- eerstgenoemde stad hem daarenboven in 1835

drjven van Napoleon I onderwierp hj zich het burgerregtschonk.In 1821 was hj be-

aan de l o'urbons en werd inspecteur-generaal noemd t0t1id eenerCommissie totonderzoek
der iniànterie.Daar hj zich gedurende de naar de best: rivier-a:eidingen in 0ns VaderHonderd Dagen wederaan dezjde vanNa- land, en het daarvoor door hem geschreven
poleon schaarde, verloor hj bj de tweede rappgrt, in 1827 gedrukt, is een modél van

Restauratie zjne betrekking, doch herkreeg helderheid.In 1826werdhj 1iddercommissie
ze in 1818.ln 1823voerdehj hetbevelOver t0t het verbeteren der zeekaarten en het
het 2de korps van het intexventie-leger,dat examinérenvanzeeoëderen,terwjlhiJin1835
naarSpanjetrok:waarnahjdenmaarschalks- op last der regéring de kusten der Noordzee
stafen de waardlgheid van pair verwierf. In

bezocht t0t eene naauw keurige bepaling der

1827 werd hj secretaris van deKamerder
Pairs, en hj trad hier meermalen op als
redenaar.Voortsbesteeddehj zjn vrjen tjd
aan letterkundigen arbeid.DeJulj-omwente-

watergetjen.Hj wasridderderOrdevanden

ling van 1830 handhaafde hem in hetbezit
van zjne ambten en waardigheden. Later
werd hj doorLoltisPhilippet0tkommandant
van het Hôtelder Invaliden en in 1849 door
Lowis Napoleon t0t groût-kanselier der Orde

van hetLegioen van Eerbenoemd.Hj overleed den 28sten Julj 1849.
M oll. Onder dezen naam vermelden wj:
Gerard A PJI, een uitstekend Nederlandsah
natuurkundige. Hj werd geboren te Amsterdam den 18den Januarj 1785,was voor den
koophandel bestem d, maar legde zich m et

Nederlandschen Leeuw ,Onderscheidde zich in

het dagyljksch leven dooropregtheid, opgeruimdheld en geestigheid, en Overleed den

17den Januarj 1838 aan eene hevigezinkingkoorts ten huizevan mr.F.A .'tllzlHallteAm-

sterdam.Zjnewaarnemingenheefthjingroote
menigte medegedeeld in verschillende tjdschriften zooals:pDe Kunst-en Letterbode''
het plournal de Physique'',- pGilberts

Annalen der Physik''1

rMagazjn van

W etenschaypen, Kunsten en Letteren'' -

rVerhandellngen der Eerste Klasse van het

Koninkljk Nederlandsch Instituut'',- rEdinburgh Journalof Seience'' enz.

W illem A PJI,een verdiensteljk beoefenaar

jvert0e op de sterrekunde. In dehoo?,dat der kerkgeschiedenis. Hj werd geboren te
hj daardooraan deFransche conscriptlez0u Dordrecht den 18âen Februarj 1812,trok in

ontkomen, deed zjn vader hem a1s student 1830 a1s vrjwilliger metde Dordtsche schutinschrtjven aan het athenaeum te Amsterdam, terj te velde en werd in het volgende Jaar
doch de leergieriye Jongeling vatte destudie student te Leiden. Hj stond eerstalspredi-

ernstig 0y,werd ln1809teLeiden bevorderd
t0t candldaat in de wis-en nattzurkuùde en
vertrok in 1810 naarParjsom aldaaronder
de leiding van Delambre zjne sterrekundige
oefeningen voort te zetten. In 1812 keerde
hj naar het Vaderland terug en werd kort

kant aan de Vuursche, toen te Arnhem en
werd in 1847 hoogleeraar in de kerkgeschiedenis aan het athenaeum te Amsterdam. In

1860 wees hj een dergeljk ?rofessoraat te

Leiden van de hand. Van zjne geschriften
vermelden wtl:rGeschiedenisvan het kerke-

daarna eerstt0tdirecteurvandesterrewachtte ljk leven der Christenen gedurende de zes
Utrec,
htenvervolgenst0thoogleeraarindewis- eerste eeuwrn (1844-1846,2 d1n:2dedruk

ensterrekundealdaarbenoemd.Bj deherstel- 1855- 1857)'',- rAngelus Merula,de herlingdezerhoogeschoolin1815nam hjdelessen vormer en martelaar des gelsofs,1530- 1557
indenatuurkunde0I!zich,verbeterdehetobser- (1851q2de druk 1855)''- plohannesBrugvatorium en hield zlch bezig metdepractische

man en hetgodsdienstig leven onzer vaderen

sterrekunde.In 1816 weeshj een beroep naar in de 15deeeuw ,grootendeels volgens hand-
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sçhriften geBchetst (1854, 2 dln)''
, - pDe waar hj den 28sten Januarj 1816 overleed.
M öllhausen (Balduin), een verdiensteboekerj vanhetSt.Barbara-kloosterteDelftin
de 2de helft der 15de eeuw (1867)'' - en 1jk Duitsch reiziger en romanschrjver,geKerkgeschiedenis van Nederland vôôr de boren te Bonn den zistenJanuarj 1825,lègde
Hervorming (1864- 1871,3dln).Voortswas in Pommeren zich t0e op dqn landbouw en
hj medewerker aan het pKerkhistorisch begaf zich in 1850 naar Amçrika,waar hj
Archief'',- aan de rGeschiedenisderChris- in 1851 hertog PaMl rJp W '
irtemberg verge-

teljke Kerk in tafereelen'',- aan de poeschiedenisderChristeljke Kerk in Nederland
in tafereelen'' - aan het rBjbelsch woorpenboek van het Christeljk ezin'' - aan

zelde op een togtnaarhetRotsgebergte.Hj
vervieldaarbj onderde Omaha-lndianen,bj
welke hti5 laanden doorbragt,voervervol-

gens de Mississippi af naar New-orleans,
Nederlands geschiedenis en volksleven in kwam daarna op aanbeveling van Aleœandr

schetsen''!- enaan derstudiën en bjdragen rpl Hàmboldt als topograaf en teekenaarbj
op 't gebled der historische theologie.,,
eene Amerikaansche expeditie naar het verre
M öllendorf (Ric,
hard Joachim Heinrich, W esten, en keerde in 1854 over San Frangraaf),eenPruissischgeneraal-veldmaarschalk, ciscoen delandengtevanPanamanaarDuitsch-

land terug, waar koning Friedriclt W ilhelm
JF van Pruissen hem benoemde t0t custos
der boekerjen tePotadam.Eene tweede reis
naar Noord-Amerika (1857-1858)bragthem
bevond zic'
h aan zjnezjdein develdslagen m
tet den ingenieur Ives in onbekende PWOSgeboren in 1725 te Lindenberg in de Prip
nitz,,zag zich in 1740 als page geplaatst
aan het H0fvan Frederik 11,vergezelde den
Koning in den eersten Silésischen 00r10g en

bj Mollwitz en Chotusitz.A1s vaandrig bj enaanden middelloopderColorado.Hl
Jheeft
het eerste bataljon der garde nam hj deel zjne reisherinneringen opgeteeltend ln de
M n den tweeden Silésischen 00rl0g, werd werken: p'
ragebtlch einer Reise v0m Missisill 1745 wegens zjn dapjerheid in den slag sippinach den Kiisten derSi
idsee (1858;2de
b*
P* Sorr betoond,t0t kapltein en vleugeladju. druk 1860)'',en rReisen indieFelsengebirge
des
Koni
ngs
bevor
der
d
en
woonde
i
n
dant
Nordamerika's (1861,2 dln)''. Daarenboven
den Zevenlarigen Oorlog de veldslagen bj schreefhj een grootaantalrom ans en novelvan Praag, Kollin, Roszbach en Leuthen, len,van welkewjnoemen:mDieHalbindiaalwaar htJ
'een kerkhof stormenderhand ver- ner(1861,4d1n)'',- r'
DerFliichtling(1862,
overde, de Orde pour le mérite ontving en 4 dlnl'', - pDerMayorD0m0(1863,4d1n)'',
totmaloorbenoemd werd.00kbjHochkirch - rDas Mormonenmadchen (1864;3de druk,
en Torgau onderscheidde hj zich doorschit- 1871)'', - pDie Mandanenwaise (1865, 4
terende wapenfeiten, kwam echter in laatst- dlnl'' - rDerMeerkönig (1867,6 dln)'',gepelden slag in Oostenrjkschekrjgsgevan- Der Piratenleutnant(1870,4 d1n)'',- rDie
gentschap en werd eerstin 1761 uitgewisseld. Einsiedlerinnen (1873,4 dlnl'',- gDieKinDaarna zag hj zich benoemd t0tkplonelen derdesStrâ:ings(1876,2 d1n)'',- en pDie
na de bestorming der hoogte van Burkersdorf Hyânen desKapi
tals(1876,4 d1n)''
.
(176Q)t0tgeneraal-majoor.IndenBejerschen M ollusken,zie Weekdieren.
Successie-oorlog voerde hj als luitenant-gene- M olo noemtmen een steenen dam ,dievan
raal het bevel over eene afdeeling derarmee het land in zee uitspringt en den m ond van
van prinsH endrik in Saksen en Bohem en en eene haven vormt. Zulk een molo dient om
volbragt de overrompeling bj Brix,waarna de daarachter liggende schepen tegen storm
hj deOrdevandenZwarten Adelaarontving. en golfslag te beveiligen en verzanding in
In 1783 werd hj gouverneurvan Berljn en de haven te verhinderen.Om zulk een molo
in 1787generaalderinfanterie.Hj komman- te vervaardigen) laat m en betonblokken ïn
deerde de troepen,welke in 1793 naarPolen zee zinken en men geeft aan den dam bj
w erden gezonden, om de tw eede verdeeling eene Eaauwe helling eene kruinsbreedte van
tot stand tebrengen.Nazjn terugkeerwerd 5- 10 Ned.e1.Boven den waterspiegelplaatst
hj totveldmaarschalk en totgouverneurvan men het banket,bestaande uitzware steenen,
het zuideljk gedeeltevan W uissen benoemd, waarM n sterke ringen worden bevestigd,
en toen in 1794 dehertog van Brnnsw'
k;k het welke t0t hetvastleggen vanschepen dienen.
npperbevelnedergelegd had,werd ron M öllenM oloch , een woord datkonin.g beteekent,
dorf aan hethoofd van hetPruissischeleger is de naam van eene godheid derKananieten.

aan de Rjn geplaatst.Hj behaaldedeover- Zj is eigenljk bet zinnebeeld van den verwinning bj Kaiserslautern op den z3stenMei zengçnden gloed der z0n in hetmidden van

en den zosten September,doch gaftoen den
ru d om den Vrede van Basel te sluiten.
Toen Pruissen in 1806 weder naar de wapens greep,ried hj den 00rl0gaf,maartrad
nietterain in dienst,werd bj Auerstëdt gewond en geraakte te Erfurt in krjgsgevan-

den zomer en in het algemeen van de zuiverende krachtvan hetvuur.Voorts isM oloek
de g0d van den vernielenden 00rl0g en van

deplaneetSaturnus.Hj wordtvoorgesteldin

de gedaante van een stier ofvan een mensch
meteen stierenkop.Na de overwinning bragt

genschapbj deFranschen.Nadatdezelaatsten men hem een dankofervan gevangen vjande hoofdstad van Pruissen ingenomen had- den, maar o0k op andere tjden terverzoeden, schonk Napoleon hem de vrjheid bene- ning van zjn toorn oFerde men hem mènvens het kruis van het Legioen van Eer en schen, vooral kinderen en Jongelingen,zelfs
deed hem zjnp Jaarwedde behouden.Daarna in dagen van gevaar den oudsten zoon des
begaf zich ron X JIl>#@r/'naar Havelberg, Konings. D e oFers werden in de handen ge-
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legd van het metalen beeld en rolden van- luitenant-generaalTscfprvonMoltke(1846),en
daar naar het met vuur gevuld inwendig ging in 1812 naar Kopenhagen om zich alB

gedeelte, waar zj verbrandden. Vooral in kadet aan de militaire loqqbaan te wjden.
Carthago werd Moloek gehuldigd.De Grieken Tienjaarlatertrad hj alslultenantderinfangaven hem den naam van Kronos(Saturnus). terie in Pruissische dienst en ondexscheidde
M olokanen,zie Raskolniken.
zich weldra zoozeer,dathj in 1832 bj den
M olossers is de naam van een Helleen- generalen stafwerdgeplaatst.Driejaardaarna
schen stam, die doûr Pyrrhms,de zoon van ondernam hj eene reis naarhetOosten,alAcl
tilles, uit Thessalië naar Epirus werd ge- waar hj in betrekking kwam met sultan
bragt,waarhj zichvestigdetennoorden van M ahmoed en, na bekomen verlof,dezen m et
de Ambracische Golf nabj Dodona in het raad en daad terzjdestondbjdehervorming

naar hem genoemde landschap Molossis of van het Turksche lejer.Metandere PruissiMolossia en tevens in het bezit kwam van sche oëcieren nam hp deelaan den veldtogt
het Pelasgisch orakel van Dodona. De M0- tegen Mehemed2Ii(1839),waarbj deTurklossers van Epirus verm engden zich metde sche opperbevelhebber zjn goeden raad verachtergeblevene bewoners des lands, zoodat sm aadde en dientengevolge de nederlaag leed

zj dogr de overige Grieken a1s halve bar- bj Nisib.Zjn verbljfin Turkjegafaanlei-

baren werden beschouwd en geen toegang ding t0t hetoëstel
len van zjnegeschriften:
hadden t0t de vergadering der Amphidyonen. rDer russisch-turkische Feldzug in der etlro-

Langzamerhand kwamen zj in hetbezitvan pëischen Tiirkei(1835)'1- en sBriefeiiber

het grootste gedeelte van Epirusj zoodat Zustânde und Begebenheiten in der Turkei

hunne vorsten, gedurende 1000jaren t0thet aus den Jahren 1835- 1839 (1841;2dedruk
Huis der Aeaeiden of Pyrrhiden behoorende, 1876)''. Na den dood van Maltmoed (1839)
zich later koningen van Epirus noemden. keerdehj naarzjn vaderland terug,hernam
Van hunne steden wasPassaron,de residentie zjne plaatsbj den generalen stafenwerdin
der Koningen, de aanzienljkste. Na den 1842 majoor,in 1846adjudantbtjyrinsHen-

Peloponnesisehen 00r10g veroverden de M0- drik nan Tzvi.
sdezlte Rome en na dlensoverlossers Acarnanisch Ambracia en verhieven ljden in 1847 bj hetgeneraalkommandoaan
het t0t hunne hoofdstad.Na den dood van de Rjn. Reeds het volgende jaar werd hj

'

Pyrrl
tgo III (192 vöôr Chr.)kwam hetrjk president eenerafdeeling bj den grooten geder Molossers in verval en werd eersteene neralen staf,was van 1849 t0t1855 chefvan
prooider Macedoniërs en later der Romeinen. den generalen staf van het 4de armeekorps

Molotsjnoje ot'MolotqianskiZizzltzzlisde en sedel't 1856 adjudant van prinsI'riedria
naam van een aanzienljk zoutmeer(3,77 E) 'F ïJA6IVI,detegenwoordige Kroonprins,kwam
lvernement in 1858 aan hethoofd van den generalen staf
geogr. mjl) in het Russische got
Taurië) -

een meer, welks w ater in zeer van het leger, en werd in 1859 luitenant-

IJ de bewerking van het operatiedrooge jaren verdampt (bjv.1833 en 1843) generaal. Ben eene dikke zoutkorst achterlaat. In dat plan van het Pruissiche leger bj eenevermeer stort de Molotslnole zich uit,aan wier moedeljke deelnemiilg aan den Italiaanschen
vruchtbare oevers zich bloejende volkplan- 0orlog bleek zjnebekwaamheid opeeneschittingen van Doopsgezinden gevestigd hebben. terende wjze.00k maaktehjzich ongemeen
Haar aantal bedroeg in 1860 reeds 55 met verdiensteljk door zjn jver Om uitstekende

omstreeks 145000 Ned.bunder land en ruim oëcieren te vormen voor den generalen staf.
Q0000 Duitsche Doopsgezinden,die zich bezig Het Operatieplan voor den Duitsch-Deensehen
hieldenmetlandbouw enveeteelt,tabaksbouw , O0r10g werd hoofdzakeljk door hem geletuinbottw en zjdeteelt, alsmede met hetver- verd; hj zag zich trouwens ook benoemd in
vaardigen van laken,zjde,brandewjn,bier, April 1864 tot chef van den generalen staf
aardewerk enz.Het bestuurvan ditkoloniaal van prins Inriedmia Karl en totopperbeveldistrid bevindtzich in de kolonie Halbstadt. hebber der verbondene legers.Glansrjk ontTen gevolge van denieuwe m ilitiew etinRus- wikkelderon M bltkevoortszjnekrjgskundige

land is echtervöör korten ttjd een aanzienljk talenten in den oorlog van 1866.In Junj van
gedeelte dier lkolonisten naar het land derge- dat Jaar werd hj t0tgeneraal der infanterie
wetensvrjheid,naarNoord-Amerika verhuisd. benoem d, vergezelde den Koning naar het

Moltke (V0n)isdenaam vaneenadelljk leger en nam deelaan den beslissenden slag
geslacht in M ecklenburg, hetw elk zich ver- bt'
JKöniggrâtz.Daarna deed hj de voorhoede

deeltin 2hoofdljnen,nameljk de oudere.of naar Weenen en Olmiitz ogrt
lkken en leidde
Mecklenburgsche,in 1770 in denrjksgraven- de onderhandelingen te Nlkolsburg, welke
stand opgenomen,endejongereot'Deensche, door een wapenstilstand achtervolgd werden.
sedert 1850 t0tde Deensehegravenbehoorend. De Koning schonk hem de Orde van den
Van de vele leden van dit geslacht,welke Zwarten Adelaaren denatieaanzienljkegoe-

in hongebetrekkingenzjn werkzaam geweest deren.Zjne onvermoeidewerkzaamheidverof daarin n0g werkzaam zjn, noemen wj oorloofde hem echter niet, op de behaalde
alleen:
lauweren te rusten;met groote voortvarendHelmwtltKarlBernhard, graaf von M oltke, heid en geestkrachtverbeterdehjhetPruisPruissisch generaal-veldmaarschalk en chef sischeleger)vooraldekavallerie,en wasbj
van den groûten generalen staf.Hj werd ge- tjds bedachtop de uitbarstingvan den dreiboren te Parchim in Mecklenburg den 26sten genden 00rl0g metFrankrjk.Daarvan plukte
October 1800)als de zoon vanden Deenschen hj de vruchten, toen in 1870 degevreesde
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worsteling een àanvang nam.Hetregelmatig de letteren op eene dissei-tatie,bevattende de
vervoer der troepen langsde spoorwegen,het rGeschiedenis van het wereldljk tooneelin

oprukken der 3 korpsen aan deRjn en de
besturingderaanvankeljkekrtgsoperatiën,dat alles wekte algemeene bewondering en
een volkomenvertrotlwen opzjnbeleid.W erd

hier ofdaar door gebrek aan doorzigtofdoor
ontjdige strjdlust Van enkele bevelhebbers
van zjn plan afgew eken,dan bragthj aanstonds de zaak weder in orde.Door op uit-

stekende wjzegebruik temaken van de ruiterj hield hj zich steeds op dehoogte van
de getalsterkte, de bewegingen en de bedoe-

Nederland gedurendedemiddeleeuwen(1862)'',
werd commies ter secretarie van de Nederlandsche Bank, in 1864 leeraar aan de h00gere burgerschool te Haarlem en in 1865

hoogleeraar te Groningen. Nadat hj reeds

onderscheidene opstellen in rDe E conomist''

had geplaatst,schreefhj:pDenieuwerigting
in de taalkunde (1865,inwjdingsredel'',XStudeeren en studeeren istwee (1866)''
)Heiligerlee en de ultramontaansche geschiedbeschouwing (1868)'',- nBilderdjk en het
Nederlandsche volk (1873)'',- en nshakespere's invloed op het Nederlandsch tooneel
(1874)''.Sedert 1868 geefthj metde Frïe.
:,

lingen van den vjand.De eenvoudige en duideljke voorschriften van den generalen staf
daalden nietaft0tbjzonderhedenjmaargaven slechtsaanwjzingen,dieaan debevelheb- Jonckbloet en anderen de: rBibliotheek van

bers inlichtingen bezorgden omtrent het doel Middel-Nederlandsche letterkunde''inhetlicht.
dergegevenebevelen.pGescheidenvoortrukken
M olukken ot'Specerj-eilanden,dezuid-

en vereenigd slag leveren''waszjn hoofdbe- oosteljkearchipelderoost-lndischeeilanden,

ginsel, waaraan de Duitsche legers menige tusschen 50 N.B. en 91Z.B. en tusschen
zegepraalte danken hebben.Inzonderheid de 1240 en 1360 0.L.van Greenwich gelegen,
groote beweging regts van de derde en van strekken alzoo zich uitvanCelébest0tNieuwde Maas-armee, die te Sédan eindigde en Guinea en van de Oosteljke Phillippjnsche
de beveiliging der belegeraars vöör Parjs eilanden t0taan dekustvan Nieuw-Australië,
zullen steeds beschouwd worden als meester- terwjlmen weleer OnderMolukken in meer
stukken van krjgskunde.Hjk0nveelwagen, beperkten zin eenû reeks van kleine eilanden

omdat hj naauwketlrig wist, wat hj met
zjne strjdkrachten k0n doen.Geen wonder,
dat hem talrjkeeerbewjzen ten deelvielen.
Den 28sten October1870werdhjin den gra-

verstond tnsschen Ternate en Batslian lanps.

de westkustvan Dsjilolo.Men kan den ultgebreiden archipel gevoegeljk in 3 deelen
verdeelqn, van welke het noordeljkste het
venstand opgenomen,- den 22stenMaart1871 groote eiland Dsjil0lo (Halmahera)metreeds
ontving hj het grootkruis van het Ilzeren gemeldedeeigenljkeMolukken bevat,voorts
Kruis en den 16den Junj werd hj generaal- Morotaien de groepen Obien Soela.rot het
veldmaarschalk.Hj ontving voortseeneaan- tweede gedeette behoort het groote eiland
zienljke dotatie en werddoor onderscheidene Ceram met Boeroj benevens de eilanden der
steden t0t eereburgerbennemd.Zjnegeboor- Banda-en Amboi
na-groey. De zuideljkste aftesàd Parchim stichtte t0tzjneeereen ge- deelingeindeljkbestaatu1teeneeilandenreeks,
denkteeken, hetwelk dekl 2der October 1876 welke zich uitstrekt ten oosten van Ceram ,
onthuld werd. 00k de Keizer van Rusland uit de Kei-en Aroe-eilanden,die weliswaar
overlaadde hem in December 1871 bj hetbe- t0t de M olukken worden gerekend, maar

zoeken van Petersburg meteerebljken.Intus- wegens hunne natuurljke gesteldheid en
schen bljft de uitstekende krjgsman door- hunue bewoners veel meer totNieuw-Guinéa

drongen van eene zeldzam e bescheidenheid. behooren; voorts de groep van Tim or-luaoet
Ook op staatkundig gebied is hj werkzaam. en de Zuidwest-eilanden.De m eeste eilanden

Sedert 1867 was hj lid van den Noord-Duitschen Bond en w erd daarna 1id van dien van
het DuitscheKeizerrjk,ensedert1872behoort
hj t0tdeleden van hetPruissischeHuisdel'
Heeren.Met naauwgezetheid vervulthj 0ok

van dezen uitgebreiden archipel zjn berg-

genheid voorgedragen.Zjne veelomvattende
kennisbljktln alzjnegeschriften.Degeschiedenissen van den Italiaanschen veldtogt,van
dien van 1866 en eindeljk van dien van
1870--1871, door den generalen staf onder
zjne leiding uitgegeven,onderscheiden zich

groote eilanden niet evenaren. Juist op de
Molukken vindtmen de kruidnagel-en mus-

achtigj hoog en vulcanisch van aard. O0k
ontbreekt het er geenszins aan nog werk-

zame vulcanen, bjv. op DsJil010) Banda
en de ezuidw est-eilanden. Somm ige van de
dââr zjne pliqten en zjne redevoerinq over kleine eilanden evenwelzjnkoraalgewrochten.
den staatkundlgen toestand en de mllitaire
De Molukken zjn met een weligen planverpligtingen vanhetDuitschevolk,gehouden tengroei bedekt, welke zich onderscheidt
op den Rjksdag den 16den Februarj 1874, dool* een overvloed en eene ongemeene verbaarde niet minder groot opzien, dan een scheidenheid van gewassen alis het 00k,dat
andere in 1877 over eenedergeljkeaangele- zj in dit opzigtde meerwesteljk gelegene

kaatboomen!wieraanplantingeenbelangrjken

invloed heett gehad op de ontwlkkeling der
inwoners. Hetklimaatis er heet,maar,met
uitzondering van enkele plaatsen, geenszins
niet alleen door eene heldere voorstelling der ongezond. De bewoners vormen een in vele
zaken en gebeurtenissen, maar 0ok doûr een kleine groepen verdeelden stam , die sterk
sehoonen vorm.
ûvereenkomtmetde bevolking van Celébesen
M oltzer (HenriErnest),een verdiensteljk M indauao,en zich vermengd heeft m et volkNederlandsch letterkundige, geboren te W as- planters van de westelpke
- Oost-lndische
senaar den 20sten M ei 1836,promoveerde in eilanden (Malejers en Javanen). Van hen

MOLUKKEN- MOMENT.

649

hebben de kustbewoners eene hoogere be- en bj afkoelingwederkleurloosworden.Het
schaving, een beteren regéringsvorm en eene lost op in 5T0 deelen water,ongegloeid ook

gewjzigde godsdienst overgenomen, zoodat in zuren,smeltin roodglûeihitte,verstjftt0t
zj zich hierdoor onderseheiden van de be- eene stroogele, kristalljne massa en subliwoners van hetbinnenland dergrootereeilan- meertmoejeljk i
n geslotene vaten,maarbj
den,die doorgaans Alt
beren worden genoemd. den smeltingsgraad gemakkeljk in den luchtToen de oost-lndische Arehipel in den stroom tOt plaatjes en schubjes.Eene met
aanvang der 16de eetlw door Europeanen ont- zoutzuur verzadigde oplossing van een molybdektwerd,bereikten deze 0ok de Molukken. deenzuur zout geeft 0p den dialysator eene
De Portugézen en Spanjaarden maakten zieh waterige gele oplossing van m olybdeenzuur

meester van den handelin speeerjen en bray- (HsMO4),diebj uitdam#ng eenegomachtige

ten op de eigenlgke Molt
lkken de verschll- massa achterlaat.Van de m olybdeenzure zolllende Staten t0t een toestand van afhanlte- ten, die alle ongekleurd zjn, wanneer de
ljkheid. Van de ontevredenheid, daardoor basis Ongekleurd is, zjn slechts enkele en

gewekt,maakten in de 17de eeuw de Neder- w el die m et alkalische basis in water oploslanders gebrtlik.Zj verdrongen hunnevoor- baar.Eene oplossing van molybdeenzuur in
gangers en overwonnen na eene reeks van alnmoniak levertbj eene Omzigtige verdambloedige oorlogen al'die eilanden,zoodatde ping prism a's van molybdeenzuur amm oniak,
Vorsten aldaar zich m oesten vel-genoegen m et (NH4)6AI07Oc4+ 4H20. Eene metovertollig
den rang van ambtenaar der oost-lndische salpeterzuurverm engde oplossing van ditzout
Compagnie.om zich van den alleenhandelin ontvangt door de geringste sporen van phosspecerjen te verzelteren en allen sluikhandel phol'zutlr of van phosphaten eene gele kleur

onmogeljk te maken,beperkten zj de aan- en geet'
t dan een gelen neêrslag van phosplanting van kruidnagelboomen uitsluitend

phormolybdeenzuurammoniak.Menbezigtdeze

t0t Amboina en eenige nabjgelegenekleine reactie algemeen t0t het oysporen van phoseilanden en die van m uskaatnootboomen t0t phorzuur.Lostmen den neerslag op in eene
de Banda-groep en lieten die boomen op alle warme soda-oplllssing, verdampt men dezej

overige eilanden stelselmatig uitrûejen, ter- gloeitmen het achterbljvende en lost men
wjl zj de bewonersop Amboina noodzaak- ditOndertoevoeging van salpeterzuurinw ater
ten Om krtlidnagelboomen en die van Banda
om m uskaatnoûtboom en te kw eeken en den

Op,dan is deze vloeistofeen gevoelig reagenB

de inw oners ontsloeg van de verpligting,Om
ztllke boomen te planten.Thansisdegeheele
Archipelverdeeld in 2 Nederlandscheresidentiën, Ternate en Amboina.O0k de verpligte

ontstaat door de werking van tinchlorure,en
wanneer m en eene oplossing van molybdeenzuur in zwavelzuur m et alkohol vermengt,
verkrjgt men eene blaauw e vloeistof)Felke
geschiktisom zjden stoffen teverfen.
M om (Brunswjker)isdenaam eenerkrach-

voor ammoniak en alkaloïden.Bjdereductie
oogst tegen een bepaalden prjs af te leve- levertm olybdeenzuur verschillendem olybdeenren,- een stelsel, dataanvankeljk 0ok na ûxyden.Uitde zoutzure oplossing w ordtdoor
het overnemen der heerschapptjvan de O0st- tin,zink en jzereen blaauw oxydeneêrgeIndische Compagnie doûr de Nederlandsche slagen (mclybdeenblaauw , mineraal indigo).
regéring gehandhaat'
d werd,hoewelmen later Een dergeljk praeparaat (blaauw karmjn)

levering van specerjen is niet meer van
kracht.

M olybdenium (t
Wo),een metaal,vindt ttge, kruidige soortvan biermeteen eenig-

m en niet in gedegen toestand, maarverbon- zinszoeten,aangenamen smaak.Hetwerdhet
den met zwavel in m olybdeenglans, met eerstbereid in 1492 door den brouw er Cl
trizzuurstof in mûlybdeenoker en als m olybdeen- fïcpz M '
umme. D e scheepsm om is zwaarder,
zuur lood (geel-looderts). Door het roosten krachtiger en duurzamerdan de gewonemom ,
van molybdeenjlansOntstaatonzuivermolyb- w elke voorgebruik in destadw ordtverkocht.
deenzuur,datln den luehtstroom. Ofook door
M om ent beteekentin hetalgemeen oogenhet op te lossen in amm oniak , door het Ont- blik,doch op werktuigkundig gebied o0k %et
koperen der oplossing met zwavelamm onium bewegende of ltet ô- d-t/izw veroorzakende. M en
en door eene ontleding van hetm olybdeen- spreekt van hetstatiseh elo#ldzàf eenerkracht,
zuur amm oniak door verwarming gezuiverd nameljk haar prodtzctmet den loodregten afw ordt. Het m olybdenium , door reductie van stand harerrigting van een punt,eene ljnof
raolybdeenzuur verkregen is witt nagenoeg een vlak ,
voorts van het moment der
zilverglanzend en harderdan topaas;hetheeft Jrt
xt
wAdi# van een ligchaam,nameljk de s0m
een verbindingsgewigtvan 95,86 en een soor- der produden van demassa van elk deeltje
telgk gewigtvan8,6;hetbljftdoordedamp- methet kwadraatvan haren a'fstand van eene

kringslueht ongedeerd, maar oxydeert bj gegevene regte1jn(as)ofvanhetbewegingsverwarming eerst tOt een bruin, daarna t0t punt.- In overdragteljken zin noemtmen
een blaauw oxyde, en wordt alleell aange- momentdatgene,watbj hetonderzoek eener
tast doûr salpeterzuur, gecûncentreerd zwa- aangelegenheid den grondslag oplevert voor
velzuuren koningswater.Hetvormtmetzutlr- een beslissend oordeel.Bj Hqqd beteekent
stof onderscheidene oxyden. 8cheele bragt in het woord mûment de afzonderljke begrips1778 het eerst molybdeenzuur,en Rjelm in bepalingen van een dialectisch verloop,z001782 het eerst hetmetaalaan den dag.
date1k begrip een m om enten00knietsanders,
Het molybdeenzuv'
r anhydride (M0 O,)vormt alzoo eene bepaling der gedachte kan zjn,
dunne witteplaatjes,diebjvbrwarming geel die uit de vooratkaande voortvloeiten in de
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volgende overgaat en derhalve op zich zelve geboren te oldensloe den 25sten Julj 1821,
was achtervolgens als leeraar werkzaam aan
geenewlardeheeft.
M ôm lers is de spotnaam van eene metho- seholen te Flensburg, Hamburg en Parchin
distische partj,welke in 1817 te Genève en en zag zieh in 1864 als conredorgeplaatst
in 1818 o0k in W aadtland optrad,zic.
h van te Sleeswjk.Hj sehreet
'0.a.:pBeitrëge zur

de heerschende Kerk losrukte,afzonderljke griechischen Zeitrechnung (1856)''.- rRömivergaderingen hield en zich door eene hoogst sche Daten (1855)'',- en pGriechischeJahernstige levenswds onderscheidde. Zj heeft reszeiten (1873)''.
haar ontstaan te danken aan eenige geesteljM om ordica L.is de naam van een planken te Genève, nameljk Empeytaz,M alan, tengeslacht uit de familie der Cucurbitaceën.
Bosten Galland,die weldra eene Het omvat éénjarige, klimmende planten
eigene gemeente hadden.In Mraadtland werd
in 1824 een verbàd uitgevaardigd tegen
vergaderingen, do3h men hief het in
weder 0p. Uit de Mômiersontstond in
het Evangelisch Genootschap te Genêve,
in 1832 eene schoolstichtte,en in 1848 vereenigden zich aldaar de verschillende gemeen-

met ranken, gelobde bladeren, één-huizige
bloemen en eene openspringende komkommervrucht. .V Balsamina L. heefthandvormige,5-t0t 7-lobbige,getande,glanzig-groene
bladeren, witachtig gele bloemen en scharlakenroode)rond-eivormige,aan beideuiteinden
dunnere,hoekige,bultige vruchten,dezooge-

ten van dissidenten t0teeneVrje Evangeli- naamde wonderappels(P0ma Hierosolymitana).

sche Kerk.

Deze plant is afkomstig uit oost-lndië en

M om m sen (The0d0r), een uitstekend Nvèrdt zoowel dââr a1s in W est-lndië 4e-

oudheid- en geschiedkundige, geboren den kweekt.Men eet devruchten raauw en bezlgt
3osten November 1817 te Garding in Slees- ze 00k we1 a1s geneesmiddel. Omtrent M .
wjk,studeerde te Kiel in deletteren en in zzlcfdri'MplL.raadplege men het artikel Elade regten,reisde in 1844- 1847,onderstetlnd terium.

M om us, in de aloude fabelleer de g0d
doordeAcadémie te Berljn,in Frankrjl
ten
Italië ten behoeve zjner oudheidkundige stu- der spotternj en volgens Heslodus een zoon
diën, redigeerde in 1848 te Rendsburg de vanden nacht,komtvooralvoorbjLucianws.
P
Schleswiq-holsteinische Zeitung''en vertrok De kunst stelthem voora1seen grjsaard of
m het nalaar van 1848 als hoogleeraar in de als een mager Jongeling methet gelaat van
regten naarLeipzig.W egenszjnedeelneming een satyr en naeteene zotskap.
aan de staatkundige bewegingen van 1848

en 1849 ontving hj in 1850 zjn Ontslag,
waarop hj in het voorjaar van 1852 een
professoraat in het Romeinsche regt te Ziirich aanvaardde.Hj ging in 1854 alshoogleeraarnaar Breslau en in 1857 naarBerljn,
waarhj zich metdelessenindeoudegeschiedenij belastte en tevens met de redadie van

het pcorpus inscriptionum latinarum (1863)''.
Voorts schreefhj zjn beroemd werk:rRömische Geschichte(1854- 1855,3 dln;1874,6de
drukl'',- rDe collesiis et sodalitiisRomanorum (1843)''
,- pDle Römischen Tribusin
administrative Beziehung (1864)''t- roskische Studien (1865)'',- oDieRömischeChronologie bis aufC:sar (1858;2dedruk 1859)/',
sche Forschungen (zdedruk,1865)'',
rRömi

iiona is de oude naa:a van Anglesey,alsm ede die van een klein eiland in de Monapassage,welke Haïtivan Portorico scheidt.
M onaco, een zelfstandig, onder de be-

schermheerschappj van denKoning van Italië
gesteld vorstendom , ligt aan den westeljken

oever der Golf van Genua en wordt tegenwoordig,nadatdegemeenten MentoneenR0c-

cabruna aan Frankrjk zjn afgestaan, ingesloten door het Fransche departem ent Alpes
Maritimes. Het telt op 0,55 o geogr. mjl

5741inwoners (1873)en vormteene erfeljke
De Vorst houdt gedurende de helftvan het
jaar zjn verbljfln Monaco en gedurende de
andere helft in Frankrjk.Men heefter een
staatsraad van 5 leden, een hofstoet en een
en vooral 0ok: rRömisches Staatsrecht batallon na.
tionale militie. De stad Monaco
(1871- 1876, 2 dln; 2de druk 1877)''.pMet ligtOp een in zee uitspringend terras,en zooStudemwnd gafhj pAnalecta Liviana (1873)'' we1deze yrachtigeligging a1shetongemeen
in hetlicht.Sedert1873is hj Seeretarisder gunstig kllm aat en het voortbestaan van de
Académiete Berljn,terwjlhj tevenszitting speelbank loktvele vreemdelingen derwaarts.
heeft in hetHuisvan Afgevaardigden,alwaar Men zieter een vorsteltjk kasteelmetfraaje
hj t0tde nationaal-liberalepartj behport.- wandelparken en met vestingwerkent eene
Zjn broederJokannes tç
/cAo,geborenteGar- haven voor kl6ine schepen en eene katoenfam onarchie in hetbezitvan hethuis Grimaldi.

ding den Q3sten Mei1819,studeerdedesgeljks briek. Er zjn Omstreeks 3000 inwpners,en

te Kiel in de letteren,reisde in 1846- 1848 rOndom de stad aanschot
lwt men den prachin Italië en Griekenlandtwerd eerst leeraar tigen plantengroeivan het zuiden.
aan het gymnasium te Husum , daarna proDe naam Monaco wordt afgeleid van een
fessor aan het reaalgym nasium te Eisenach, tempel,aan Hereule:voz
lpdcl,
:gewjd en welr zich verheFend op de rots,waar tbans
vervolgensrectorvan del1004ereburgerschool ee
te Oldenburg en in 1864 dlrecteur van het de stad is gebouwd. Monaco behoorde als

gymnasium te Frankfort a!n de Main. Hj heerljkheid sedert968aan yetGenueeschgeheeftveelgeschreven ovel'P %ndarwsenleverde slacht Grimaldi,dat eerst ln de 16de eeuw
in 1871:rBemerkungen zum ersten Btlch der den vorsteljken titelaannam.In 1450 kwam
Satiren des Horaz''. - Een jongere broeder het onder de Spaansche en in 1641 onder
der beide voorgaanden,Awqgtst genaamd en

(
le Fransche souvereiniteit, en de Vorst,
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daardoor van zjne Spaansehe leengoederen dan 200000.De bodem isergolvend en alleen
beroofd,ontving van Frankrjkt0tschadeloos- in hetOosten en noordwesten bereiken deheustelling het hertogdom Valentinois.Toellhet velser eene hoogte van 380 Ned.e1.Er zjn
geslacht Grimaldi in 1731 in de manneljke vele kleine m eren en onbeduidende rivieren,
ljn uitstierf, viel het vorstendom ten deel doch g00n0 van deze isbevaarbaar.Men heeft
aan Jaeqt
ues Frt- çoi.
s Leonard de Goyon-M a- ersteenkolen en veen.Van de geheele opper-

fkzlps, graaf de T/zpdçwt
y, de gemaal van
de dochter en erfgename van denlaatsten Gri..
elll#ï,waarbj hj den naam van ditgeslacht
aannam.Bj het verdrag van Parjs van 20
November 1815 werd M onaco onderdehoede
van Sardinië gesteld, hetwelk door de verklaring van 8 N ovem ber 1817 de souvereiniteit van het vorstendom erkende,m aar zich
het regt voorbehield om eene bezetting te
leggen in de stad M onaco. Daar vorst I'lord,sfcp Roger Zpvï.s de Grizzlcltfï, vöör de

vl
akte is 440/0 bouwland,440/0 weiland,en
het overige bosch en veen.Erw ordtveelvlas
verbouwd,en menteldeerin1875bjna86000
rtlnderen,19000schapen,22000zwtlnen,10000
paarden! 4500 m uildieren en ezels enz. De

njverheld bepaalt er zich vooral t0t de linnenweverj.Hetgraafschap isdoorsneden van
het Ulsterkanaal.Deevenzoogenoemdehoofd-

stad isOnregelmatiggebouwd,heeft3kerken,

een seminarlum een geregtshofenz.,en bevat
36000 inwoners.

Februarj-omwenteling(1848)pairvan Frank- M onaldeschi (Giovanni,marchese), de
rjk en meestalteParjszjnverbljfhoudend, gunsteling van Christina,koningin van Zwede gewenschte hervorming nietinvoerde,ont- den,was de spruit van een adelljken Itastonden den 12den Februari1848 00k in M 0naco oproerige bewegingen. Koning Karel
Albert van Sardinië deed daarop Onder toestemming der inwoners Mentone en Roccabruna bezetten en vereenigde ze door een

liaansehen stam , te Ascoli gevestigd, en
werd stalmeester van genoemde Vorstin.In

besluitvan 18 September 1848 metzjn k0ningrjk.Vorst Florestan protesteerde daartegen te vexgeefs, en overleed te Parjs den
zosten Junj 1856.Hj werd opgevolgd door
zjn zoon KarelA'
pzlpril.
s(Karel 111), gebo-

dekroonhadnedergelegd,alsopperstalmeester
op bare reizen,maar werd op haarbevelden

ren den 8sten Decem ber 1818 en gehuwd m et
Antoinette G#i,:lcipe, gravin deM erode.Toen

1653 en 1654 was hj Zweedsch gezantin
Polen en aan Onderscheidene ltaliaansohe H0ven.Hj vergezelde de Koningintnadat zj
loden November 1657 in de Hertengaanderj
van het kasteelteFontainebleau,omdathj
har
gehei
be
haregun
stbmen
ewjze
nke
bend
roemd
gema
had,
aktwe
en
gens
zicho
hoogpverraadterdgodveroordeeld en vermoord.
M onarchle ot'aïleenkeerseltappI
jisdieregéringsvorm,waarbj hetstaatsgezagisOpge-

in 1860 Nizza in Frankrjk werd ingeljfd,
stond Karel den zden Februarj 1861 tegen
eene s0m van 4 millioen fkancsaanFrankrjk dragen aan êên enkelen - aan den monarch.
zjne regten af op Mentone en Roccabruna, Deze laatste treedt Op a1s heerscheren alle
welke thans t0t hetdepartementAlpes Mari- andere inwoners van den Staatzjn Onderdatimesbehooren,zoodathetvorstendom Monaco
zich bepaalt tOt de stad van dien naam en
haar gebied.

M onade is afkomstig van een Grieksch

n013. De monarchie staat dus tegenover de

democratie,waarbj hetgeheel desvolks in

door dit laatste benoemde lasthebbersalssou-

vereinoptreedt,ennaastdearistocratie,waarbj

wooxd, hetwelk eenheld beteekent.Het werd deheerschappi'
)in handenisvan eenebevoordan 0nk in dien zin gebezigd door Euclides, regte klasse.Naar gelang datgezag erfeljk
die een getaleen uit eenheden (monaden)za- berust bj een bepaald geslacht ofzich niet
mengeyteldveelvoudnoemt.Pythâyorasplaatste verder uitstrekt dan tot den regérenden per-

in zjn philosophisch-arithmetisch stelselden soontheeftmen eeneerfeljkemonarchieofeene
monas en dyas (eenheid en tweeheid) tegen bj keuze.Inhetalgemeengeeftmenaan de erelkander Over en beschouw de beide als de feljke monarchie devoorkeur,omdatbtjkellze
beginselen niet alleen van alle getallen,maar de eerzuchtder mededinging veelalde hartsook van alle dingen, voor zoover en omdat togten prikkelten bloedige tooneelen veroor-

deze geteldkunnen worden.Platodaarentegen zaakt.In demeeste erfeljkemonarchieën hulFebrulkte den naam van monaden voorzp
-ne digt men de Salische wet, volgens welke de

ldeeën,die hj aIseenhedenaanmerkte,welke troon alleen el
*feljlk isin de manneljkeljn.
hetvele,het oneindige omsloten.Leibnizein- Daarenboven geldt er veelal het regt van
deljk noemdemonaden enkelvoudigezelfstan- eerstgeboorte (primogenituur):volgenswelke
digheden en bouwde daarop zjn monadolo- de eerstgeborene en zjne ljn aan delater
gisch stelsel(zie onder Leibnlz).
geborenen en hunne ljnen vöôrgaat.Is de
M onadelphus Of llnbroederig noemtmen

monarch aan geene constitutie gebonden,dan
noemt men hem een a%tocraat,en ontaardtde
of t0t eene zuilzjn zamengegroeid.De16de autocratische monarchie in eene willekeurige
klasse in hetplantenstelselvan D nnaelu ont- heersehappj,dan geet'
tmen hieraandenn> m
leende daarvan den naam van monadelphia.
van absolntismns.Is echter de souverein bj

de bloemen, wier meeldraden t0t eene buis

M onaghan is de naam vaneengraafschap

belangrtjke regéringsdaden gebonden aan de

in de Iersche provincieUlster.Hetisomringd toestemming eener volksvertegenwpordiging,
door de graafschappen Louth, Arm agh,Ty- dan spreekt men van eene beperkte ofoonstlrone,Fermanagh,Cavan en Meath en teltop Jtffioz/l: monarchie.Het hoogste gezag bljft
Q31/:L geogr.mjlnagenoeg115000inwoners; echter ook hier in de handen van den m0dier aantalbedroeg in 1841 echtern0g m eer nareh,zonder wienstoestemminggeeneenkele
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wet afgekondigd, geen enkele maatregel ge- /krJ:pIm Herzen v0n Afrika (1874j2 dlnl''*
nomen kan worden.
Atoncey (B0nAdrienJeannot),hertog'
lx

M onarda L.is de naam van een planten- Coneyliano,pairenmaarschalk vanFrankrjk,

geslacht uit de familie der Lipbloemigen.Het g'
eboren den 3lstenJulj 1754 te Moncey bj
omvat overbljvende, specerjachtige kruiden Besançon,was bestemd voor deregtsgeleerde
en halfheesters, die in Noord-Amerika groei- loopbaan, maar nam in 1769 dienst bj het
Jen,met getande of gezaagde bladeren en leger en werd in 1789 kapitein.De Revolutie
prachtige bloemen i11grootekransen,dievaak opende voor hem eene schitterende loopbaan.

eindstandige bloemhoofdjes vormen. M . #ï- Nadathj in 1793belastwasgeweestmeteen
dyma L.(Virginiaanschemelisse),30- 90Ned. kommando in de armee der Oost-pyreneeën,
duim hoog,'heeft eironde,spitse,gezaagde, werd hj in 1794 brigade.generaal en kort
onbehaarde bladeren en scharlakenroode bloe- daarna divisie.generaal.Hj droeg nietweinig
men. Hare geurige bladeren wordèn we1met bj t0tdeveroveringderstedenFuenterrabia,
thee vermengd.

San Sebastian en Tolosa en noodzaakte in

(
Karasoe),niet vervan de Albanéschegrenzen en aan den voetvan den Peristeri-berg.
Zj heeft eenegrootekazerne,eenemilitaire

trok in 1800 rnet 20000 man over den St.

ontdekt volk in het binnenland van Afrika
tusschen 30 en 40N.B.en 28O en 29O0.L.
van Greenwich,bewonen eenvruchtbaarland,
door de Oeëlle besproeid,waar een millioen
inwoners een grootaantaldorpenengehuchten
bezit. Men meent,datzj den overgang vorm en van de eigenljke Negerst0tde blanke
bewbners van Noord-Afèika. Hunne kleur is

lingen van Valencla in den pas van Almanza
en nam deelaan de verovering van Saragossa

M onastir (Bitolia.OfToliMonastir),de 1795 Spanje t0tden wapenstilstand van San
hoofdstad eenerliwa in hetTurkscheejaleet Sebastian en t0t den Vrede van Basel.Hj
Saloniki,ligt aan eene zjrivierderTsjerna ondersteunde Napoleon Op den18denBrumaire,
Gotthard,streed dapperbj Marengoen versloeg deOostenrjkersbj MonzambanoenR0-

sehool en omstreeks40000inwoners.Zj ver- veredo.Na den Vrede van Luneville in 1801
heft zich op de plek van hetoude Herâclea werd hj tot inspecteur der gendarmerie,in
Lyncestis en werd in 1806 door Ali-pas
ja 1804 t0tmaarschalk en in 1805 t0thertog ran
Ctpzsd.glstzzlo benoemd. In 1808 trok hj met
van Janina geplunderd.
M onboettoe (De),een door Selttveinjkrt zjn korpsnaarSganje,versloeg deopstande(1809). Hj was weinig ingenomen met de
veroveringspolitiek van zjn Keizer en ver-

kreeg van dezen gedurende de veldtogten van
1812 en 1813 slechts de betrekking van inspedeur der reserve.In Januarj 1814 werd

hj generaal-maloordernationalegardetePadie van gemalen koflil hun ligchaam slank rjs en hielp op den 3osten Maartde stad vervan bouw en hun gelaatheefteenIsraëlietisch dedigen.Na den afstand van Napoleon verhief

type.Hun haarislang,gekroesd en bj 50/0 Lodewnk XT7III hem t0tpair,maarhjverder bevolking graauw-blond.Volgens hunne l
00rdie waardiqheid doorzjneweigeringom

taalbehoorenzjt0tdeNubisch-Libyschegroep. overNey vonnls te vellen.Hj herkreeg ze
Twee koningen verdeelden in 1871 datland, evenwelin 1819.EenJaarlaterwerdhjkomhetwelk door talrjke hoofden wordt bestuurd m andant der 9de m ilitaire divisiejen in 1823
en zich door eene Ongemeene welvaartonder- voerde hj bevel over het4dekorpsin Spanle,
scheidt.Daar de natuur erzulkeenovervloed alwaarhj Cataloniëveroverde.Nazjnterugvan boom -en aardvruchten levert,dat de in- keer behoorde hj in de Pairskamer t0t de
w% ers zich niet ophouden met den graan- gematigde oppositie.Loé s TACD.PJ):benoemde

bouw ,kan men hen eigenljk geene landbouwers noemen. Geweven stoFen zjn hun ten
eenenmale onbekend,daarzj hunne kleeding
vervaardigen van den bastvan eenvjgeboom.
Er zjn geene andere huisdieren dan kleine
honden en hoenders.Terwjldemannen zich
a&n de Jagt en den 00rl0g wjden,wordtal

hem in 1833 t0t youverneur van hetHôtel

desInvalides,en hlerontvinghjin 1840het
stoFeltjk overse'
hotvan Napoleon 1.Hj onderscheidde zich onder degeneraalsvanheteerste

Keizerrjk doorztjngematigdenedelkarakter,
en overleed den zosten April 1842.
M ond (0s)noemtmen de doordelippen
het huis-en landwerk door de vrouwen ver- gevormde bovenste opening van hetspjsverrigt,die in hettoebereiden van spjzeneene teringskanaal,den ingang t0t de mondholte,
groote bekwaamheid aan den dag leggen en waar de spjzen doorze tekaauwen en met
hierbj gewoonljk menschenvet gebruiken, speeksel te Verm engen V00r de verdere be-

werking in de maaq worden voorbereid.De
alles te boven wat in dit ogzigtuitAfrika mondholte wordt bj gesloten kaken door de
want het kannibalispus der Monboettoe gaat

ide rjen tanden verdeeld in eene voorste
wordtmedegedeeld.De krjgslleden dragener be
schild en lans,pjlen boog,benevenseenge- en achterste afdeeling. De eerste beslaat de

kromd mes, dat in vorm geheel en alover- ruim te tusschen de lippen en wangen aan de
eenkomt met het 0udEgyptische. De Mon- eene en de kaken met de tanden aan de anboettoe vervaardigen keurlge voortbrengselen derezjde,--en detweedewoldtvan voren
van gesmeed jzer,en o0k hetkoperishun en aan de ztiden door de tanden,van boven
bekend. Zj bouwen voorts doelmatige vyar- door het harde gehemelte,van ondex door de
tuigen ter lengte van 10 Ned.el,en leveren tong en van achteren doorde keelbeqrensd.
fraaisnjwerk en pitmuntend aardewerk.An- Het sljmvlies der lippen strekt zich ult over
binnenste oppervlakte der wangen en is
defebjzonderheden omtrentdezen stam wor- de
den medegedeeld in het werk van SchweLn- hier, tegenover den eersten of tweeden b0-
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vensten multand,doorboord van de oorklier- althans de zware sigaarmeteene lange pjp
buis.Voorts bedekthetsljmvliesde voorste te verîvisselen. Zjn die aandoeningen van
oppervlakte der tandkassen, dringt tusschen secundairen aard,dan verdwjnen zj tegeljk
de tanden door naar de achtersteafdeeling en met de oorspronkeljke ziekte.Het spoelen
omsluit als tandvleesch den hals der tanden. van den mond met eene oplossing van k001In detweede afdeeling bedekthetsljmvlies zuur natrium of het langzaam gebrtlik van
de basis en hetgewelt'derholte,verheftzich sodawaterbewjstdikwjlsgoedediensten.

in plûojen van de basis,vormtdentongriem
en bedekt de geheele vrje oppervlakte van
de tong.Aan beide zjden van den tongriem
bevindenzichinhetsljmvliesdermondholtede
ëneopeningen vandeàfvoerbuizen derondertongs-en onderkaaks-speekselklieren.Aanhet
harde gehemelte is het sljmvlies dil
tker,op

Mondcroup (stomatitis c'
rouposa) is eene
ontsteking van het mondsljmvlies, waarbj
een vezelstofrjk, snel stollend exsudaatop
de vrje oppervlakte van het sljmvlies werdt
afgescheiden.Deze ongesteldheid komt zelden
voor en dan nOg nagenoeg uitsluitend in het
achterste gedeelte van de mondholte als eene
voortzetting van gewone keelcroup.Men ontwaart dan massa's wit beslag op hetroodeen

het naauwst methet beenvlies vereenigd en
vormt,vôôrdathet door de achterste npening
van den mond in de keelholte overgaat, gezwollenesljmvliesderamandelen enz.Men
eene van den achterxand van het harde gehe- kan deze massa's gemakkeljk verwjderen,
melte afhangende plooi, het zaehtegehemelte en dan laten zj donkerroodevlekkenachter.

genaamd. Het sljmvlies der mondholte be- Di
plttlteritisvan #efmondsll
jmvlies(Btomatistaat uit een digt bindweefsel, doormengd tis diphtheritica) is een Ontstekingsvorm ,
metweeke,veerkrachtige draden.Zjneoyper- waarin hetvezelig exsudaatnietalleen op de
Tlakte is bekleed met een dik epithellum , oppervlakte van het sljmvliesjmaar o0k in
welks bovenste cellen Op die derOpperhuid het sljmvlies zelf wordt afgeseheiden. Het
(epidermis) geljken en zeerplat.en gedeelte- zieke gedeelte van het sljmvlieswordtdan
ljk hoornachtigzjn.Daaronderbevindenzich afgestooten.Deze ziekte kolnt niet dikwjls
talrjke klierentbloedvatenenzenuwen,welke voor,maar Ontstaatgewoonljk dooreensterk
laatsteafkomstig zjnvanden2denen 3dentak gebruik van kwikpraeparaten.Zj Openbaart
van het 5de paar.
zich vonxallangs de zjden van de tong en
Catharrltaleaandoenin*
qen vanhetmondsljm'- in de nabjheid van detanden.Men ontdekt
vlies (stomatitis catharrhalis)komen dikwtjls eraanvankeljk eenevuil-wittekleurvan het
voor en ontstaan doorallerleiprikkels,bjv. sljmvlies,doch men kan die wittevlekken
door de drukkingbj hettanden krjgen,- niet wegwisschen. Er Ontstaan rooven, en
.

voorts door scherpe tandranden,tandzw eeren, wanneer deze afvallen en zweerenachterlateny
wonden in den mond,alte warme,koude Of dan heeft de ljder bj alle bewegingen van

prikkelende spjzen en dranken,alsmededoor den mondveelpjn teverduren.In zoodanig
het rooken of kaauwen van tabak.00k het gevalzjn spoelingen metkoud water en het
gebruik van kwikpraeparaten heeft dien in- touchêren der zweeren methelschen steen de
vloed.Voorts ontstaan zj dikwjls dooronge- beste middelen.
steldheid vannabjgelegeneorganen!envooral Een rltile mond, bestaande in zw eeren en
bj acute en chronischecatharrhalezlektenvan in eene hoogst onaangenaam riekende verrotde maag.Zj zjn eindelti
k niet zelden teeke- ting van epitheliumcellen in de mondholte,
nen van eene algemeene ongesteldheid des komtdikwjls v00r,inzonderheid bj kindelichaams, van typhus?rotkoorts?syphilis en ren,en het schjnt,dat deze ongesteldheid
chronisehe kwikzilververgiftiging. Ontstaan aanstekeljl
t is. Mondspoelingen metverdund
zj bj het doorbreken der tanden,dan ishet chloorwater ztjn in dit gevalzeer aan te beve
l
en.
sljmvlies aanvankeljk hoog rood en gezwol1en,pjnljk en droog,waarop eene overvloe- Mondklem (trismus)noemtmeneentoestand,
dige sljmafscheidiny volgt. Bj chronische waarbj de onderkaak dooreenekrampachtige,
catharrhale aandoenlngen van het sljmvlies aanhoudendezamentrekking derkaauwspieren
is dit laatste min ofm eer opgezet en de tong onbewegeljk tegen de bovenkaak iB aangebezet met een dik , wit beslag,gedeelteljk drukt.Zulk eene kramp kan eenige m inuten,
uit sljm ,gedeelteljk uit afgestootene epithe- m aar 00k uren aanhouden en is vaak uiterst
lium cellen bestaande. In dat beslag vindt pjnljk.O0k anderespieren verkeeren daarbj
men gewoonljk microscopisch kleine draad- vaak in een krampachtigen toestand,zoodat
zwammen en vibrionen. De ljders klagen ketslikken pjnljk ofonmogeljk is.Debuikalsdan over een sljmig-pappigen,Eaauwen spieren zjn daarbj sterk gespannen en de
ofbitteren sm aak in den m ond en Over kwa. buik is z00 hard als eene plank.De zamentrekking der nek- en rugspieren doet het
lichaam boogvormig naar achteren krommen.

ljkriekende,gasvormige uitwasemingen van
het tongbeslag.Daarbj hebben zj dikwtjls
een behoorljlten etenstrek, terwjl ztj het
meestverlangen naarprikkelende spjzen.Bj

De bovenste ledematen bljven daarbj eehter
vrj van kramp.De oorzaken van mondklem

de behandeling van deze ongesteldheid is de zjn gel
egen in eenesterkeafkoeliny,inB0mhoofdzaak gelegen in hetwegnemen der 00r- mige verw ondingen, vooral van vlngers en
zaken. Scherpe tandranden moeten afgevjld teenen:in beleediging van sommige zenuw en
worden. W ûnden en zweeren in den mond en 0ok wel in vergiftiging metstrychnine en
dient men met zorg te behandelen. 00k is brucine. De naaste oorzaak moet gezocht
het van belang, het rooken na te laten,- worden in eene hevige prikkeling van het

654

MOND- MONGE.

re en pjnljke aan- woon,in 1822 gewoon hoogleeraar in de geruggeperg. Bj langduri

vallen çeeft m en m orphlum of men past de schiedenisen in 1825direpteurderbibliotheek.
onderhuldsche injectie eener m orphiumoplos- In 1827 vertrok hj als hoogleeraar in de

sing toe.Eeneomzigtigeinademingvanchlûtou statistiek en staatkunde naar Leuken,verloor
forme bewjstdesgeljlts uitstekende diensten. echter die betrekking door de revolutie van
A1 deze middelen zjn echter slechts pallia- 1830 eu beyaf zic,
h weder naarHeidelberg;

waarhj eenlgen tjdde rKarlsruherZeitung'
redigeerde,totdathj in 1835 geheim archiefraad en directeurvan hetrjksarchiefteKarlsruhe werd.In 1868 werd hj emeritus, en
overleed den lzdenMaart1871.Vanzjnegeschriften vermelden wj: rGeschichte des
kleedde in 1572 den rang van kolonel,toen Heidenthums im nördlichen Europa (1822hj van Al'
oa bevelontvingom Goesteont- 1823, 2 dlnl'' - runtersuchungen zur Gezetten,hetwelk doorNassauschekrjgslieden schichtederdeutschenHeldensage(1836)'',belegerd werd.Hj deed zjne manschappen, XUebersicht derniederlsndischen Volksliteraterwjl hj zelf zich aan hunlloofd bevond, tur D,
lterer Zeit (1838)'',
pLateinische
gedurende 4 uur door ondergeloopen landen Hymnen desMittelalters(1853- 1854,3dln)'',
trekken en volvoerde zjn last,zoodatonge- - oschatlspiele desMittel
alters(1846,2d1n)'',
V00r 700 Nassauers sneuvelden. Hj werd - rurgeschi
chtedesbadischen Landes(1845,
daarop in 1573 t0t stadhouder van Zeeland 2 dlnl'', - en een Latjnschen pReinardus
benoemd en voerde bevelte Middelburg,dat Vulpes(1832)''.Daarenboven heefthj belang-

tieven, terwjl wj tegen de ongesteldheid
zelve niets weten te doen.
Aiondragon (Christolelvan),eendapper
Spaansch veldheer is wegenszjnedelmoedig
karakter in de Vaderlandsche geschiedenis
bekend. Hj werd geboren in 1504 en be-

d00r prins Willem 1 werd*ingesloten.Op den rjkegeschied-en oudhei
dkundigetjdschriften
eisch van dezen om zich op genade en Onge- geredlgeerd.

nade over te gçven,antwoordde hj,dathj
liever de stad op twintig plaatsen in brand
steken en zelfstrjdende snetlvelen zou.IIj
verkreeg dan 0ûk,dathjmetde zjnen met
land Walcheren
geweer en pakkaadle het ei
*@
vWeljk k0n verlaten,op Z:n woord belovende,dathjzelfbinnentweemaanden t0tden
Prinsterugkeeren ot'debqvrjdingvanM arno
ran Aldegonde Jacob z
hzzztlpé'
z.deA# enz.bew erken zou.D00rzjninvloed Werden laatstgenoemden dan o0k opvrjevoetengesteld.In
1575 maaktehj zich meestervan eenigep0lder:aan het Hollandsch-Diep bj Doxdrecht,

M onge (Gaspard),eenuitstekendFransch

wis- en natuurkundige, reboren den loden
Mei 1746 te Beaune,ontvlng zjneopleiding
op hetcollègc te Lyon en werd er reeds op

l6clarigen leeftjd leeraar in de wis-en natuurkunde.Later werd hj in dergeljkebetrekking geplaatst aan de artillerieschoolte
Mézières. Hier deed hj onderscheidene belangrjke uitvindingen, en werd in 1780 lid

der Académie van wetenschappen en in 1783
hoogleeraar in de hydrodynamica te Parjs.
Hi
j waseen jverigvoorstanderder Revolutie
en zaq zich den loden Anqtlstus1792benoemd
t0tmlnister van Marine,In welke betrekking

en in 1576 van Zierikzee, welke stad de
plundering afkochtvof)r eene s0m van twee- hj op lastderNationale Convcntie hetdoodm aal honderdduizend gulden.Van hetverdrag vonnis, over Lodewj;k X VI uitgesproken,
m etde bezetting en de overheid wasdehoog- moest laten ten uitvoer brengen.Kortdaarna

bal
luw Gaspar rl'z Tosbergen uitdrukkeljk legdehj de portefeuille neder en belasttezich
uitgesloten,omdat hj alle middelen had aan- met het beheer van alle geweerfabieken,gegewend 0xa de Spanjaarden te benadeelen. schutgièterjen en kruidmolensderRepubliek.
Ileze Tverd voorAfondragongebragtenvreesde Ten tjde van hetDixectoire stichtte hj eene
het ergste, doch de Spaansche bevelhebber
schonk hem edelmoedigvergifenis.Toenvoorts
zi
jne krjgsknechten aan het muiten sloegen
wegens,achterstallige soldj en vöôrzjn ver-

bljfdreigend zamenscboolden,begafhjzich

met ontbloote borst in hun midden en bragt

hen t0tbedaren.In1579bevond hjzichvö0'r
Maastrichten bevorderde de bemagtiging dier

polytechnische school, nam de lessen in de

wiskunde op zich en reisde vervolgens op
last derreger
'ingnaar Italië,om de veroverde
kunstschatten naar Parjs te bxengen.In 1798
ging hjmetBonapartenaarEgypteenplaatste
zich aan het hoofd van het Egyptische Instituut,bestemd om Egyptische olldhedèn op te
sppren en te verzamelen.Nazjn terugkeer
in Frankrjk deed hj afstand van zjnpro-

stad.TerwjlvjfJaardaarna zjn aanslag op
Lillo mislukte, heroverde hj in 1591 de fessoraat aan de polytechnische scbool. In

sterkten rondom Hulst,noodzaakte M anrits 1805 benoemde de K eizer hem t0t senator en
in 1595 het beleg van Grolop te breken en in 1806 t0tgraaf van Pelusium m et eene d0versloeg vervolgens de troepen van Philips tatie van 200000 francs, welke M onge ten
wcs Na.
nna.. Hj werd eindeljk burgtvoogd behoeve van Onbemiddelde studenten aanvan Antwerpen en overleed aldaar den 3den wendde.Na de tweedeRestauratieverloorhj
Januarj 1596.
zjnebetrekkinjen,&verd in 1816 00k uithet
Mone (Franz Joseph), een uitstekend lnstituut verwpderd, en overleed den 18den
Duitsçh oudheidkundige, geboren den lzden Julj 1818. In 1849 verreeste Beaune 00n
Mei 1796 te Mingolsheim bj Brt
lchsal,stu- standbeeld ter zjnereer.Van zj
*negesehriften
deerd: te Heidelbel-g in de letteren en ge- verm elden 1
*
**
@ Traité élêmentaire de stati*1
sehieddniB, vestigde zich aldaax in 1817 a1s que (1788; 8ste dvuk 1846)'',- pGéométrie

pr
ivptdocent,werd in 1818 secretarisvan de descriytive (17954 ;de druk, 1847)'',- en
bibhdhèek 4eruniversiteit)in 1819 buitenge- Appllcatication de l'analyse à la géométrie
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deB surfaces du premier et deuxième degrê Aral in het noordwesten, Koeloen en Poeir
in llet noordoosten, Dalai in het oosten en
(179545dedrllk,1850)''.
Barkoelin hetzuiden.Hetklimaatis ervoor
M
onghi
r
(
Mun
g
a
i
r
)
,
d
e
h
o
o
f
d
p
l
a
a
t
s
va
n
een district in hetBritsch-lndisch president- eene breedte,welke in hetzuiden metdievan
schap Bengalen,ligt nabj den regteroever Napels overeenkomt,zeerltoud enonherbergvan de Ganges en telt bjna 60000 inwoners zaam.Dethermometerdaalterindenwinterdes

(1872).Hetdistrid wordtdoorgemelderivier morgens t0t- 33OC.qde wind w aaiterhevig

besproeid, en men kweekt er veel papavers uithet noordwesten en erontstaan geweldige

terbereidinqvan opium.
M opgollë iseene groote,Chinêsche,binnenlandsche provincie van Centraal-Azië.Zj
ligt aan de noordoosteljke grenzen van het
eigenljke China tusschen 37- 531.
/:0N.B.en

sneeuwbujen, die hetreizen onmogeljk maken.Denachtvorstbljfteraanhouden t0tin

mjl.Aan de zoomen verheffen zieh bergketens,- daarop volgen golvende steppen en
dan daaltmen afin dewoestjn Gûbi.In het
noordwesteljk gedeelte verheFen zich de uit-

n0g goed w eder, doch 0ok hier daaltna den
ondergang der z0n de thermometer t0t 70 of
90C.Te oerga,gelegen ter hoogte van 1294

hetm idden van Meien n0g in het einde van
dcze m aand daaltde sneeuw ter aarde.Eerst

in Jt
lntjkan men beginnen te zaajen;maar
90- 12000.L.van Greenwich,gienst in het nu klimt de hitte 00k zeer snel, zpodatin
noorden aan Rusland,in hetwestenaanDs0n- Julj dethermometerindeschadtlw 3;OC.aangarje en in het zuiden aan Toerkistan,en wjsten degrondt0t70OC.verwarmdwordt.
beslaat eene oppervlakte van 61335 (E)geogr. In octoberheeftpeninhetzuideljkgedeelte

lnopersvan hetAltai.gebergte.DeEktag-Altai
vorm t er de scheiding Van hetstroomgebied
derIrtysl,endoorditgebergteendenTannoeo1a wordt hetdistrictKobdo omsloten.ln het

Ned.elboven de zee,isdegemiddeldeJaarljksc,
he warmtegraad 3,
50C. Alleen in de
maanden Junj t0tAugustusheeftmenerovem
vloedigeregenbujen,- in deoverige maanden behooren zt
j t0t de zeldzaamheden.

De voortbrengselen van Mongolië bepalen
noorden ligt Oerga Op de zuideltjkehelling
van hethoogland,hetwelk naarde zjde van zich hoofdzakeljk t0tdie van hetdierenrjk.
Trans-Baikalië steil afdaalt. In het oosten

scheidt het Chingangeberrte Mongolië van
Maùdsjoerje.Opmerkeljk lshetverschiltusschen dat woestegebergte en de steppe5het
verliest zich naar de z'
jde van Mongollëin
eene reeks van lage,koeyelvormigeheuvels,

Men heeftin de grensgebergten slee,
htsweinig
bosch, - in de steppe is hetzeldzaam ,en

in de woestjn Qobiontbreekthetgeheelen

al. Lare heesters en struiken nemen er de

plaats ln van opgaande boomenq gedroogde
paardemest en braamstruiken dienen er t0t
terwjl hetplanten-en dlerenrijk een geheel brandstof. rrot de wilde dieren behooren er
ander voorkomen erlangt. In hetzuidoosten het argali-schaap en de antilope.Zangvogels
verhelen zich debergketens welke op Euro- worden er nagenoeg nietqehoord.Vreesel
jk

péschekaarten metdenamenInsjanenAlasjan doodsch is er de natuur ln den winter;zj
w orden aangeduid en langa den linkeroever sckjnt dan geheelen aluitgestorven.In de
der Iloang-ho voortloopen.Eerstgenoemd g0- woestjn vindtmen wildekameelen,diekleibergte is doox zadels in groepen verdeeld, neren donkerdervan kleurzjndandetamme.
w elke eene hoogte bereiken van 3000 Ned. Landbouw w ordt er alleen aan de grenzen
el.O0k de Alasjan klimt t0t eene dergeljke d.00r Chinésche kolonisten gedreven;de M0nhoogte en zjne kruinen zjn met sneeuw gool kan zich daarom niet bekreunen,m aar
gekrpond. Aan de zuideljke grens vindt zoekt zich door aankoop eenig graan te verm en de gebergten rondom 4en Koekoenoor schaffen.In hetbinnenland hangtde welvaart
en watverderden Thian-slan,entusschen die der bewoners af van het wélslagen van het
beide strekt de laagte derGobi-woestjn zich stekelgewas soeli-chirt eene soort van gras,
zuidwestwaarts uit. Men ziet er hoofdzake- welke op hetzand groeitt G0- 90 Ned.duim
ljk naakte rotsgevaarten;zj dalen naar de hoog wordt, in Augustus bloeit en in hare

buitenzjde zeer gteilaf,terwgl ztlnaar den in September rjp wordende zaden,die fljnkant van Mongolië eene naauw merkbarehelling hebben.Op debergstreek volgtdesteppe.
W aar het zand met klei vermengd is, ziet
men dit uitgestrekte w eiland des zomera m et
welig gras bedekt. In het binnenland van

gestampten metbotervermengdw orden,eene

die oostwaarts afdaalt en spaarzaam m etgras
is bekleed.De bergstreek ismildbesproeid.De

geweid worden in troepen van 500 stuks.Het

voedzame en smakeljke spjs oplevert. De
rjkdom der Mongolen bestaatin hun vee,-

in het noorden in paarden en schapen,in het

zuiden in kameelen en geiten.Er zjn aanMongoll
-é heeftmen voortsdewoestjn Gobi, zienljken,die20000paarden bezitten,welke

paard iserietsminderdan middelmatiq van

groote rivieren,de Irtysj, de Selenga,de grootte; het heeft dikke voeten,een dlkken
Keroelon, stroomen van de noordeljke berg- haly,een grooten k0p en digt,vrjlanghaar;
streek naar Siberië, en alle andere rivieren het heeft geringe behoeften? voedt zich met
begeven zich naar hetMongoolsche hoogland, een weinig grasofmetdestruikendersteppe,
waar zj alssteppenrivieren zichuitstortenin gebruikt zelfs sneeuw in plaats van water,
m eren,w ier water zoutw ordt,Omdatde toe- en kan groote vermoejenissen verduren.De
voer niet evenredig is aan de uitdamping.In Mongolen voorzien geheelChina van schapen
de woestjn Gobi vindt men geene enkele en brengen groote hoeveelheden slagtvee naar
rivier, diehetgeheelejaarbljftvloejen.De Rusland.Voorts doen de inwonersvan M0naanzienljkste meren zjn erOebsanoren Ike golië hun vocrleel md hd cverbrengen van
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velerleigoederen door middelvan karavanen, regter hand.De letterkunde bestaat voornadiedeinternationalemarktenteKalgan,Oerga, meltlk uit geschriften van godsdienstigen inKlachta enz. bezoeken. Dââr verruilen zj houd, uit het Tibetaansch ofChineesch verRussische katoenen goederen, metalen voor- taald. M en drukt er met houten blokken.De
werpen enz.tegen Chinésche voortbrengselen, kloostçrs zjn er de verbljfplaatsen der gevooral thee.o0k trekken zj naarr
l'
ibet,- leerdheid, en het volk verkeert in eene volwel eens m et karavanen van 1000 kameelen. slagene onwetendheid.Hetvoedsel bestaat er
De bevolking van Mongolië wordtgeschat hoofdzakeljk uitvleesch enmelk;groenteen

op 2 millioen.Zj bevindtzich hoofdzakeljk meelkost worden eralstoespjsgebezigd,en
in desteppe nabj den bergzoom;elders kan hun voornaamste drank isthee.De kleeding
men er verbazende afstanden aqeggen zonder
een.
e enkele tentte ontdekken.De Mongolen,
welke er thans het voornaamste deel der bevolkipg vormen en aan hetgeheele land hun-

nen naam geven,terwjldienaam zelfsgebe-

zigd wordtteraanduiding vanhetganschegele
menschenras, hetwelk echter Op grond van
ligchaamsbouw ,taalen geschiedenisin onder-

scheidenehoofdgroepen vervalt,zjngeenszins
de oorspronkeljke bewoners van dit oord.
Deze laatsten zjn deTurken (Tartaren),die

thans n0g in het noordwesten de bevolking
uitmaken, terwjl zich binnen de noord-en
zuidoosteljkegrenzenChinézen hebben nedergezet.Dewieg derMongolen isdenoordeljke
zoom van Midden-Mongolië,tusschenJablonoi
en den Chengchan in het Oosten en westen,
het stroomgebied der Keroelen en Angoen in
hetzuiden en de Sjilkain hetnoorden.Op dit
gebied bevonden zj zich n0g onderde Chiné.
sche TAcl.g-dynasti
e (618-906).Vanhierheb.

is erverschillend in de onderscheidenegewesten en ook naarhetvermogenderingezetenen.

Zj bestaatin den regelbtJmannen en vrouwen uiteen korthemd,een wjdenkatoenen
broek,t0t aan de knieè'n reikendelaarzen en
langewjderokken metlange, naauwe mouwen, waarover men een Chineesch Jak met
wjde mouwen draagt.De meeste Mongolen
behooren t0tde zwervendevolken(nomaden);
de Chinésche regêring wilniet,datzj zich
ergens duurzaam vestigen en landbouw drjven,dewjlzj hierdoor alligtsterkeren gevaarljker konden worden.Kleine middelpun-

ten eenerqezetenebevolking vormen dekoeren of'klelne steden;doch alleen de vorsten,
a
mbtenaren,krjqsliedenen eenigekooylieden
wonen er in hulzen,- het volk in Joerten
oftenten.
De godsdienst der Mongolen is het Boeddhaïsm us in den Tibetaanschen vorm.Daar-

door is hetvolk gedwee,maartevensbjgebenzjzic'
huitgebreid?0pkbuitenheteigenljke lopvig geworden. Het groot aantal kloosters
Mongolië,zooals de oluten rondom den K0e- draagt niet weinig bj t0tuitputting van het
koenoor,in hetnoorden deBoeroeten rondom land.De monniken (lama's)dragen naargelang
hetBaikal-meer,en de Kalmukken,die zelfs van de secte, waartoe zj behooren,gele of
in Europa gevestigd zjn.In uitwendig voor- roode opperkleederen.Aan hethoofd dervoorkomen en in karakterzjn deMongolenzeer naamste kloostersbevinden zich abten,dieals
verschillend, 'tgeen vooral zjne oorzaak incarnatiën (vleeschwordingen) van verschilheeft in hunne vermenging met.de naburige
stammen.In hetalgemeen hebben ztleenrond
gelaat, een laag voorhoofd uitstekende .iukbeenderen, en eenigzins schuins geplaatste,

lende godheden worden gehuldigd.De hoogste

waardigheid onder die abten bekleedt de pa-

triareh van Oerga.Men ondexscheidtverschil-

lende Mongoolsche stammen,nameljk deB0ezich nietzeerwjdopenendeoogen.Hunhoofd- raeten aan het Baikalmeer, de Chalka in
haar iszwal'tmet eene bruinetint,hunnege- het noorden,de Oeroten ten noorden van de
stalte krachtig en gespierd.W atden inborst Hoang-ho, de Ordo Op den regter en de

betreft,zjn denoordeljke Mongolen welwillend en verdraagzaam , w el wat pronkziek,
doch daarbj eerljk en nietverraderljk.Geheel anders is de aard der zuideljke Mongo-

Oliiten (met de Kalmukken) op den linker
oever van laatstgenoemde riviert0taan den

Koeltoenoor.Deze hoofdgroepen zjn gesplitst
in talrtlke onderafdeelingen, door de Chinélen. Deze, aan de grenzen van China geves- zen rchnsloen'' Of mvaandels'' genaamd.Het

tigd, hebben vele slechte eigenschappen der aantal van deze klim t t0t 85. AdministraChinézen overgenomen.Zj zjn baatzuchtig, tief is het land in districten,gouvernemenaan den opium verslaafd en diefachtig,m aar ten en vaandels verdeeld. Over elk gebied
op verre na niet zo0 sluw als de Chinézen. heerscht een vorst, en deze heerschappj
De vrouwen verkeeren er in een zeer Onaf- is erfeljk naar het regt van eerstgeboorte.
hankeljken toestand;zj'zjn kalm en werk- Het handhaven der orde, alsmede van het
geregeld verkeer met andere Staten, is de
Zaam .
DetaalderMongolenbehoprtt0tdie,waarin zaak der amban, die twee aan twee in de
lettergrepen en woorden zonder verbuiging hoofdplaatsen en vestingell hun verbljfhouM neen gevoegd worden. Hun woordenschat den.De Oudste is een Mongoolen de jongere
is e0n mengsel van oorspronkeljke,Chinê- een Mandsjoe. Het binnenlandsch beheer is
sche,Turkscheen Tibetaanschewoorden.Zj voorts toevertrouwd aan de lthansofvorsten,
bezigen hetOeigoerisch schrift!eenesoortvan aan de dsasak ofbevelhebbersdervaandelsen
Arameeseh,hetwelk doorhen ln de13deeeuw aan de choetoektoe ot'ltloosterabten,die door
yverd aangenomen. H et alphabeth bestaatuit de priesters onderm edewerking derChinésche
7 klinkers, 6 hieruit zam engevoegde tw ee- am btenaren w orden benoemd en,onafhanke-

klanken en 17 medeklinkers.Men schrjftze ljk van het burgerljk bewind,hier en daar
in loodregte ljnen vap de linker naar de uitgestrekte kloostergoederen besturen. D e
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Mongolen zjn,evenals de Kozakken? van
hun 18deJaart0taan htln dood krjgslleden;
zj wapenen zich Op eigen kostenenvoorzien
zelven in hunnebehoeften.Alleèn in tjd van
nood, zooals in 1869 in den oorlog tegen de
Doenganen,ontvangen zj geldeljken bjstand
van de Chinéscheregêring.Zj zjn metboog
en pjlen,gedeelteljk metlontgeweren gewapend, zoodat zj tegenover Etlropéschetroepen weinig beteekenen.Toch strjden zjmet
goed gevolg tegtln Aziatische horden!zooals
bleek uit de overwinning,welkezj ln 1871

groot-khan doen uitroepen. Toen laatstgenoesa4e echter reeds in 1247 stierf zorgde
latoe, dat Manyoe! de zoon van Toeli, een
oudere zoon van Ds-lengis-Kltan)op den troon
werd geplaatst. De nietlw e heerscher,onder-

afschuweljke wreedheid;wanneer deveroordeelde sterft bj het toedienen der lgfstraf,
z0o is de regter daarvoor nietverantw oorde.
ljk.Voortsheerschterdegrootstewillekeur,

heerschappj in handen kreeg, verlegde zjn

steund doorzjnebroedersHoelagoeen Koeblai,
vergrootte zjn gebied en veroverde China,
Tibet en Onderscheidene aan Indië grenzende
landen.H oelagoebemagtigde in 1258 stornaenhand Bagdad en maakte de Sultans van Ikonium schatpligtig aandeAlongolen.Hetgroote

rjk van dezestrektein de 2dehelftder13de

behaalden op de Doenganentdieuithetzuid- eeuw zich uitvan de Chinêsche Zee t0taan
westen tegen Oerga optrokken.Voorts heet'
t de grenzen van Polen en van het Himalayade Chinésche rege
'ring er eene bezetting van gebergte t0t aan de vlakten van Siberië.De
Ch
inésche soldaten in devestinqen.lletstraf- hoofdstad w>s eerst Karakoroem ,maar Koeregt der M ongolen onderseheldt zich door IJIi,di
e na den dood van a
Mangoe(1259)de
zetel naar China en bevorderde hierdoor de

ontbinding des rijks.De oosteljkeXougolen

namen hetBoeddizaïsmusaanendewesteljke

w ant de ltlim van den gebieder is er het den lslam ,terwjlalleen de zwervendehorhoogste gezag.
den in Boekharje getrouw bleven aan de
Van de oudste geschiedenis der Mongolen vogrvaderljkegodsdienst.Tn Chinaduurdede

is weinig bekend.Zj leidden,in horden of Mongoolsche heerschappj onderdennaam van

stammen verdeeld,in hunneuitgestrektehoog- de dynastie J'
aën ofJoean t0t aan 1363,toen
vlakten een zwervend en eentoonig leven. zj dooreenmoedigenChineesvernietigdwerd.
Onderlinge veeten,roof-en veroveringstogten DeMongolen tïokken nu naardeanderezjde
hielden den krjgsmansgeest bj hen levend. van den grooten muur,waar zj zich met
Hunne godsdienst waseeneruwenatuurdienst; hunne achtergeblevene stamgenooten in het
zj vereerden fetisjen,enhunnepriestersdroe- land tusschen de Amoer en de Selenga ver-

gen den naam van sjamanen.Eersttoen het
opperhoofd derpGouden Horde''7Tamoedfiin,
op een algemeenen Rjksdag (Koeroeltal)in
1206 t0tDqjengis,Kltan van alleMongoolsche

eenigden.Aanvankeljk behielden erdenakomelingenvan Dqjengis-Khanhethoogstegezag;
doch later verdeelde zich het volk in Onafhankeljke horden? die verschillende namen

Na den dood van Dqienyis-Khan (1227),die
zjn gebied onderzjnezonen en kleinzonen,
zoodanig verdeeld had, da'
t éên van hen,
Oktai,diete Karakoroem zjn zetelvestigde,
hetopqerbestuurin handen hield,werden de

aanzienljksteemirsmaaktenzichweldramees-

stammen w as uitgeroepen,ontvingen de M 0n- erlangden.Tn Pel'zl
.phadH oelangoeeenedynasgolen in e:nalgemeen burgerljk engodsdien- tie gesticht, doc'h de Mongolen aanvaardden
stig w etboek, pYassa''geheeten,den grond- er db taal en zeden des lands. D e sultans
slag eener hoogere beschaving en overstroom - omhelsden den Islam ,zelfs de Arabisch-perden met hunne horden China en Vöör-Azië. zische staatsregeling werd ingevoerd, en de

veroverlngen voortgezet. In 1237 drongen

ter van het gezag.De qeheele geschiedenis

der Mongolen in Perzië ls eene aaneenschakeling Van binnenlandsche oproerigheden en
oorlogen, totdat een nieuw e veroveraar van
M ongoolsehe afkomst? Timoer,het vexdeelde

Mongoolschè horden onder Bafoe,een klein- rjk voor zjn schepter deed bukken.In het
zoon van Ds
jenyis-xhantverwoestendinRus- land ten noorden vau de Caspische Zee,tus-

land door, veroverden W ladim ir, Moskou, schen dç Jaïk en de W olga,had Toedq/ieen
Kiew en vele andere steden,overstroomden rjk gesticht,hetwelk zich totaan deDnjepr
Polen,verbrandden Krakau en gingen gedeel- uitstrekte, maar zich weldra in een aantal
teljk naar Hongarge,waar zj aan de rivier zeer kleine khanaten ontbond, die langzaPalo het leger der Maggaren vernietigden en m erhand door de Russen w erden veroverd.
het geheele land ontvolkten,gedeeltelpk naar Alleen deMongolen in Boekharje bleven ge-

Silêzië, waar zil Breslau verbrandden en op trouw aan ht
m ne zwervende levenswjs4da
'âr
het vereenigde leger der Duitsche ridders, had DqjaggataL eene heerschappj gevestigd,
der Polen en der Siléziërs den 9den April welke zich van de Gihon totaan de Irtysj
1241op devlaktevanW ahlstadtbjLiegnitz uitstrekte. Hier is voorts de tweede groote

weliswaardeoverwinninq behaalden,maar verovel.aar opgestaan, Timoer of Tamerlan,
tevens zulk een groot verlles leden,datztl die de Monqolen weder vereenigde en aan
geen lust gevoelden, hun togt verder w est- hun hoofd nleuwe veroveringen maakte.Aan
waartsvoortte zetten.Zj trokken zuidwaarts hem onderwierp zich in 1380 geheelChowa-

naar Moravië en vervolgens naar llongarje? resmië;daarna veroverde hj Perzië enIndië,
vanwaar Batoe ztjn leger,bj hetvernemen rukte voorwaartst0tin Vöôr-Azië,veroverde
van den dood van Oktai,in 1241 naarRus- op zjn terugtggtnaarhetOosten Georgië en
land terugbragt.Nadiensoverltjden nameljk stond gereed om een invalte doen in Uhina,
had zjne weduwe Toerakeina nietden oud- toen hj in 1405 overleed.Onderlinge twisten
sten zoon,maarhaareigen zoon Kajoek tot overhetrjksgezag veroorzaaktennueeneontX.
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binding desrjks.Alleen in Dslaggataihand- vervangen door het rlournal oëciel''en verhaafde de dynastie van Timoer hare heem scheen na dien tjda1seen privaatblad van

schagpjj en vanhier stiehtte Baberin 1519 behoudende rigting. De pMopiteur'' is eene

in Hlndpstan een nieuw Mongoolsch rjk,na- belangrjkegeschiedbren vot
)rhettjdperk der
meljk datvandenGr00t-M0g01.Doch00kdââr Revolutie?zoodatmenvanzjninhoud:r'
rables
verwierven destadhoudersendeschatpligtije chronologiques, 1789- 1824 (1828, 8 dln)'',
radja'sallengseenevolkomenezelfstandlgheld. vervaardigd heeft.Naar h'etvoorbeeld vanden
Z00 ontstonden er vôör en naafzonderljke Franschen rMoniteur'' ztjn ook in andere
rjken,en deGr00t-M0g01bezatweinigmeer landen oëciéle bladen Onder dien naam gedan eene sehaduw #an de vroegeremagt,toen

Nadir-%acltin 1739 Delhiveroverdeen zich

sticht.

M onitorN zie onder Huyedlssen en onder

m eester maakte van alle landen,ten w esten Pantsersehip.
van de Indusgelegen.Z00 verloren de M0nM onk tGeorgel,hertogranAlbemarle,een
golen in den aanvang der 16de eeuw alle ge- vermaard Engelseh veldheer en staatsm an,
schiedkundig gewigt en w erden grootendeels geboren den 5den December1608tePotheridge
ingeljfd bj de naburigevolken,deRussen, in Devonsbire, trad in 1625 in dienst,was

Turken,Perzen en Chinézen.Alleenin Dsjag- bj hetuitbarsten van den burgeroorlog luitegataibleven zj hunne zelfstandigheidbehou- nant-kolonel,streed onder Ormond inIerland,
den en aldaar heerschen thansn0g deKbans kwam eehter in 1644 in krjgsgevangenschap

alsnakomelingen vanDs
jengis-Kltanen Timoer en werd op last van het Parlementin den
onder de souvereiniteit van China.De MOn- Toweropgesloten.Eerstin 1646herkreeg hj
golen zjn voorts,nadatzj hetBoeddhaïstisch zjne vrjheid onder voorwaarde,dathtiden
Lamaïsmus hebben aangenomen, een vreed- Covenant bezwoer.Daarna ontving hj het
zaam volk geworden.Eene zamensmeltingder
Mongolen met hetheerschend ras der Chinézen heeft nergens plaats gevonden,en zelfs
in de Mongoolsche districtentdie aan China

opperbevelover de Parlementstroepen in Ierland,Ontzette Londonderry,hetwelk doorde
Koningsgezinden belegerd w erd,en Ontrukte
hun onderscheidene andere plaatsen, maar

grenzen,komen geene gemengde huweljken knoopte tevens met den koninkljken bevelvoor. H0e verder de Mongolen van China

verwjderd zjn,destemeerzjnzjdoordrongen van haat en veraehting tegen hunne
Chinésche overweldigers.Daarom zjn zjvoor
deChinézen zeer gevaarljkeburen;zelfszou
de tjd kunnen aanbreken, waarin Rusland

hebber onderhandelingen aan. De door hem
getroFene overeenkomstw erdechternietgoedgekeurd door het Parlem ent. Na de teregtstelling van KarelI werd M onk door Cromwell benoemd t0t luitenant-generaalder artil-

lerie; hj vergezelde laatstgenoemde naar

zich met hen vereenigde om China te over- Schotland, waar hj zich vooralbj Dunbar
onderscheidde en daarna het kasteelStirling
Btroomen.
M ongoolsche ras,zie Mensch.
aan de D tm dee veroverde. ln 1653 Ontving

M onica (De Heilige)tdemoedervan den hj hetbevelovereenedivisieonderàdmiraal

kerkvader A'
agwstin'
as,werd in 332 in Afrika
van Christeljke ouders geboren. Niettemin

Blake in den 0orlog terzee tegen Nederland,
bragt den zden Augustus op de hoogte van

zag zj zich genoodzaakteen Heiden,Patri- Nieuwpoort admiraal Tromp eene nederlaag
cil,
v van Tagaste,t0techkenoottenemen. t0e en leverde den 8sten een tweeden sla: op
Deze echter omhelsde op haar voorbeeld het dehoogte van Katwjk,waarbj Tromp sneuChristendom. Met hare zonen Av gbstinus en velde,maarde overwinningtwjfelachtigbleef.
Nani
gins ondernam zj vervolgens eene reis Cromwell overhandigde hem toen eene gûuden

naar Italië, maar overleed op den terugtogt keten en belastte hem in 1654 methetopperte Ostia.Onder M artinws F werd haar stoffe- bevel in Schotland.Na den dood van Crom-

ljk overschot naar Rome gebragt. Haar ge- wellbehoorde hj tot deaanhangersvan diens
denkdag valt op den 4den M ei.
zoon en daarna t0t de verdedigers van het
M oniteur (Le), een vermaard Franseh Rompparlem ent. Eersttoen generaalLambert

dagblad, door den boekhandelaar Panekoueke oprukte naar de Scbotschegrenzen,tradM onk
gesticht, begon dageljks te verschjnen op op als een verdediger van de openbare orde,
den 24sten November 1789 onder den titel: zorgde dat LambertOp lastvan hetParlement
DGazette nationale ou le moniteur universel'' in hechtenis genomen werdtoverschreed den
en was bestemd om buitenlandsche berigten lsten Januarj 1660 met6000 man de grenzen
te leveren en voorgl om de handelingen der van Engeland, vereenigde zich te York met
NationaleVergaderingbekendtemaken.Sedert I'
airfaœ,die een korpsbjeengebragthad ten
1 Januarj 1811yoerdehetbladdentitelvan: behoeve van Karel11jen trok den 3den FeM oniteur universel''. De Restauxatie vexhief bruarj zonder sl
aj ofstoot binnen Londen.
hettot haar orgaan?maar splitste het in een Nu eerst wierp hp tegenover het Parlement
oëciëelen niet-oëclëelgedeelte.In dien toe- het masker der geboorzaamheid af,daarhj
stand is het onder de volgende regéringen dePresbyteriaanscheParlem entsgedeputeerden,
gebleven.Zjn eerste hoofdredacteur wasM ar- die in 1648 verdreven waren,in hunne waaxdlly, en op dezen volgden Thmaw-Grandrillè, digheid herstelde.Vervolgens liethj Karel.
/Z

TF
zorl en Jourdam (1794). Laatstgenoemde den 8sten MeiteLondenalskoninruitroepen,

behield de redadie tot aan het consulaaten waarna deze hem benoemde tot 1ld van den
legde ze toen neder in de handen van k%auve. geheimen raad,totgroot-stalmeesterenkamerIn 1868 werd de pMoniteur''alsoëcieelblad heer, t0t eersten commissaris van de schat-
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kiBt,t0t hertog ran Albemavle en t0tgouver- in hechtenis genomen doch 00k weder 0P
neur de< graafschappen Devon en Middlesex. vrje voetellgesteld. Na de ontdekking van
M onk nam intusschen weinig deel aan de het Ryehouse-plot ontving htj we1 iswaar

openbare aangelegenheden en bejverde zich vergiffenis van zjn vader,diehem zeergeslechts de Restauratie met het zwaard te be- negen was, maar moest toch weder in balschermen.ln 1666voerdehj ol
zderdenhertog lingschap gaan. Na de troonsbeklimm ing van
van Irprk hetbevelOvereene tegendeNedex- Jaeob 11 (1685)verbond Monmouth zich met

landers uitgezondenevloot,werd in Junjin den graafranH.
r#t
f
/!:enlandde,terwjllaatstden Vierdaagschen Zeeslag op de hoogte van genoemde een invalwaagde in Schotland,den
Duinkerken door den admiraalde Asf
yff
'r ge- llden Junj 1685 te Lymein hetgraaf8chap
slagen,maar behaalde n0g in diezelfdemaand Dorset aan de zuidkustvan Engeland. Daar

op dezen eene bloedige OverwinningbjNorth- htj Optrad a1s de beschermer van hetdoor
Foreland.Hj overleed den3denJanuarj1670. Jaeob 11 bedreigdeProtestantschegeloot')vond
M onm outh ofM onmowthsbire,een graaf- hj onder de boeren in de zuideljke graafschap in het westen van Engeland,om geven schappen talrjke aanhangers en had de verdoorde graafschappenGlamorgan,Breeknpck, m etelheid om in eene proclamatie als dezoon
Herefbrd en Gloucester, grenst in het zuid- van .
ïLarel 11 den koninkljken titelaan te
oosten çn oosten aan de Severn,en telt op nemen.Hj werd echter den 6denJulj 1685

ruim 27 EJ geogr.mj1nagenoeq 200000 in- bj SedgemoordoordetroepenvanJaooboverwoners. De Mrye methare zjrivler de Monn0w vormt er de oosteljke en de Rumney de
westeljke grens.De kust is laag en wordt
door zware djken tegen den vloed bevei-

vallen en verslagen. M en nam hem op de
vlugt gevangen en bragt hem naar Londenj

waarhj den 15denJulj 1685zonderbehoorljken vorm van procèsonthoofd werd.
ligd,- het binnenland heuvelachtig,gedeelM onniken ,zie Kloosters.
teljk met bosch begroeid,en hetnoordwes- M onnikskappen (Aconitum L.4 is de
teljk en noordoosteljk gedeelte bergachtig. naam van een plantengeslacht uitde familie

De hoogste toppen echter klimmen er slechts der ltanunculaceae.lletonderscheidtzichdoor
t0t566 Ned.e1.In hetnoordwestenheeftmen een vjfbladigen,bloemachtig gekleurdenkelk
uitmuntende steenkolenbeddingen, doch het en door een helmvorm ig bovenste kelkblad.
grootste gedeelte van hetgraafschap behoort Debloembladen zjn lang genageld en loopen
t0t de Devonische kalksteenvorming,terwjl naar boven uitin eene stom pe,honigafscheimen in het midden des lands Silurische schil- dende spoor en naaronderenineenez-spletige
fergesteenten aantreft.Van degeheele ogper- lip. Tot dit plantengeslaeht behoort 0. a.

vlakte beslaathetbouwland190/0,hetwelland A.napell'
as, die dikwjls in onze tuinen qe510/0 en het bosch 80/0. Xen verbouwt er kweekt wordt,maarwegenszjne vexgiftlge
tarwe, haver en gerst. In 1875 had men er eigense,
happen zeer gevaarljk is.
10000 paarden,44000 runderen,211000 schaM onochorde is de naam van een éénpen en 14000 zwjnen.Steenltolen en jzererts, snarig, h0l muziekinstrument, w aarop door
w orden er in groote hoeveelheid opgedolven. het verplaatsen van den kam de hoogte
V00r 'toverige bepaalterzich denjverheid der toonen naar gelang vandelengtederSllaar
vooxaltothet smelten van jzeren hetver- kan aangewezen worden. Men bezigt alzoo
vaardigen van maehines.D e handelwordt er de monochorde bjproeven omtrenthetgeluid.
door goede havens, kanalen en spoorwegen
M onocotyledoneh, zie Eénzaadlobbi
.qe
aantaerkeljk bevorderd. De evenzooge- .pJtzzlfdz?.
noerade hoofdstad,aan den maond derAfonnovg
M onogram of handteekening noemt men
en aan de Avye gelegen,telt n0g geen 6000 gewoonljk eenige enkele letters of00k doorinw oners.
eengestrengelde letters ot
'zeltb een merkteeM onm outh (James,hertog van),eenon- ken, waardoor iemand zjn naam aanduidt.

wettige zoon van Karel11 van Engeland en M en vindt zulke m onogrammen op muntent
van Lncy W alters,w erd geboren te Rotter- medailles, onder schïldertjen, gravures enz.
dam in 1649.KareldeeddenknaapinFrankrjk Men heeft een r'Dictionnaire des monogram in de R.Katholiekegodsdienstopvoeden,riep mes (1832- 1834, 3 dl
nl''van Brulliot.-

hem na de Restauratie aan zjn Hf
afen be- O0k geeft men den naam van monogram we1
noemde hem eerst t0t graaf ran Orkney en eens aan een gedicht,w aarin de beginletters
later t0t hertog van A tlp-ozff/zen totbevel- derverschillende regels een naam vormen.

M onoloog (De) of alleen.
v raak in het
gouverneur van Schotland de aldaaruitgebar- drama dient2 om de gewaarwordingen en gestene onlusten door zachtmoedigheid t0t be- moedsbeweglngen derhandelendepersonen en

hebber der ljfwacht. In 1679 bragt htja1s

daren.Toen echter eene magtige partj,die vooral de drjfveeren hunner daden duideljk
4en hertog nan York, laterJaeob.s 11?vj- temaken.Slechtsin gevalvan 1ood mag zj

andig was, zich xondom M onmouA a1s haar de dialoog Ot'tweespraak vervangen, en in
opperhoofd sehaarde, wist de hertog te l)e- elk geval moet zj zich dooreen boejenden
werken, dat M onmowtlt naar de Nederlanden voxm en inhoud ondersttheiden,
gezonden werd. Ook hier bleef htlevenwel M onom anie is eene soort van kranltzilzde aanvoerder der misnoegde edelen en was nigheid, w elke zicll t0t een ellkel dwaas
in alhunnezamenzweringen qewikkeld.Toen denkbeeld ot't0t een gerillg aantal dwaze

hj in September 1682 Op elgen gezagnaar denkbeelden bepaalt,terwjl itlalle andere
Engèland terugkeerde,werd hj te Staflbrd opgigten het denksrermggen rpgelmatig werkt.
42@
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Zj openbaart zich weleensin eene onpver- Zj is de zetel van een bisschop.Men vindt
winneljkeneiging t0tdiefstal,nnool'd,brand- er de botlwvallen van een 0ud kasteel,verstichting enz.Zie voorts onderaYanie.

vallen vestingwerken, eene ltleine haven en

M onophysieten is een ketternaam )door ongeveer 20000 inwoners, die zich vooral

de regtzinnigen gegeven aan hen,die slechts bezig houden met hetw even van linnen,met

ééne natutlr,nameljk demenschgewordene
goddeljkenatuur,in Cllristnsaannamen.De
besluiten nameljk van het conciliete Chalcedon,hoofdzakeljk gerigt tegen L'
lttyeltes,

leerloojerj en meteen levendigen handelin
olie en wjn. Nabj Monopoli vindtmen de

bouwvallen van de Oude stad Egnatia,thans
Torre (l'Agnazzo.

archimandriet van Constantinopel, en behelM onopolie,zie Alleenhandel.
zende, dat in Christ'us twee naturen onverM onotheism us,zie Gp#.
mengd en ongescheiden,maar t0téên persoon
M onotheleten noemt men eene kerkeverbonden w aren,vonden alleen in het wes- ljke partj der 7de eet
lw ,die welis waar
ten algemeenen bjval, maar veroorzaakten twee naturen,doch slechts 1ln 'IJlin Christus
in het Oosten, inzonderheid in Alexandria, erkende.Zj ontstond ten gevolge eenerpoPalaestina en Antiochia,langdurige en hevige ging van keizer Herèli'
tbs, op raad der bistwiyten.ln Palaestinaverjoeg men alleduo- schoppen Cyrns van Alexandria en Sergius

physitische (twee naturen erkennende) bis- van Constantinopelaangewend (633),om de

schoppen en verhiet'den monophysiet Tlteodo- Monophysieten met de Orthodoxe Kerk te
dl.st0tpatriarch van Jerusalem.Eenederge- vereenigen door de tlitspraak,datin Cltristus

ljke waardigheid schonk men te Antiochia sleehtséén Godmenscheljke wilhad bestaan.
aan den monophysietischen m onnik Petrlts Daartegen echter kwam de duophysietische
F1110, welke het monophysietisch formulier: regtzinnigheid in verzet,en de strjd bleef
ts en
1G0d is gekruisigd''in het gTrishagion''der met kracht voortduren, hoewelRerâelil
liturgie invoerde (471).Vooralwaren de M0- later Conslans 11 dien door hunne edicten
nophysieten goed vertegenwoordigd in Egypte, zochten uit den weg te ruimen.totdat het
zoodat men het hier niet waagde,openljk eerste Oecumenisch Concilie te Constantinopel
tegen hen in verzet te kûmen. Zelfs kwam (680) besliste,dat in Cheist'
as twee willen
hét tusschen hun patriarch Petrus A ozwl.
sen waren geweestin overeenstemming metzjne
keizer Zeno t0t eene sehiltking, na welke twee nattlrelt,maardatde menscheljkewil
echter de gestrenge M onophysieten zich van zich steeds naar den goddeljken hadgevoegd.
eerstgenoemde afscheidden en den naam ont- Uit de overbljfselen der Monotheleten ontvingen van Hoofdeloozen (Acephalil- O0k stond de secte der Maronieten.
onrad (Didlev Gothard), een Deensch
onder de Monoëhysieten zelven Ontstonden bisMschop
en minister,geboren te Kopenhagen
verschillendepartpen.Uitden twistvan Severws
en Jalian'
a.
g over de verderfeljkheid van het den 24sten November 1811, studeerde in de
heologie? volbrayt eenebtzitenlandsche reis
ligchaam van Christ'us ontstonden de Julia- t
nlsten (voorstanders der verdetfeljkheid) en tradin zjne pFlpvende blade (1840- 1842),1
de Severianen (voorstanders der onverderfe- als staatkundig schrjverop,behoordeeenigen
lgkheid). Van laatstgynoemden scheidden de tjd totde redactie van het dagblad:yFëdreAgneten zich at', dle van Oordeel waren, l
andet''te Kopenhagen,en za4 zich ln 1841
dat Christws Wegens zjne menscheljke na- alflaar tot volksverterenwoordlger benoemd.
tuur met vele zaken onbekend w as, In 1842 werd hj er 1ld van hetschoolbestuur
en van eerstgem elden de Aktisteten die het en vertrok w ederom naar hetbuitenland om
ligchaam van Christ'lts aanmerkten alsgescha- er hetonderwjsradete sl
aan,waaroverhj
pen, en de lftistolatriërs, die het tegendeel een boek in het llchtzond.In 1843 belastte
beweerden,terwjlwj nog veleanderezouden hj zich met de redactie van het pDansk
kunnen noemen.Keizer J'
ustinian'
.s I en zjne Folkeblad''en w erd in 1846 godsdienstleeraar
gemalin Theodora, ill 't geheim eene aan- op Laaland.A1s een der leiders van denatiohangster der Monophysieten1 w endden vruch- naal-liberale partj in Denemarken,welke in
telooze pogingen aan om aldieverdeeldheden 1848 aan het roer kwam , belastte hj zich

'

uit den weg te ruimen.Zonderhetgewenschte den 24sten Maartmetde portefeuillevan Eeregevolg deed de Keizer, om de Katholieken dienst in het ministérie Orla-Lekman, dat
aan zich te verbinden, den door de M0no- echter reedsin Novemberaftrad,waarna hj
physieten hooggeschatten Or%
àenes,en om de in 1849 t0t bisschop van Laaland-Falster beMonophysieten te behagen de zoogenaamde noemd werd.Kortdaarnazag hj zicht0tlid
Drie kagittels''vel'
oordeelen.DeEgyptische van het Folkething en door dit ligchaam t0t
Monophysleten bleven onder den naam van li
d van den Rjksraad jekozèn, terwjlhet
Kopten bestaan en verwierven 00k in de pinistérie-odrdfe#f hem ln 1856 van zjn bisAethiopische Kerk vele aanhangers. In Ar- schoppeljken zetelberoofde.Naden valvan

meniëbeljdthetvolkdeMonophysietischeleer, genoemd ministérie werd hj opperdiredeur
en in Syrië en Mesopotamië dragen de AI0n0- van onderwjs,en in 1859 aanvaardde hj de
physieten den naam van Jacobieten.Hetaan- portefeuille van Eeredienst en Onderwjsin
K l M onophysieten wordt gesehat op 9 mil- het ministérie H all. Toen laatstgenoem de in
lioen.
1863 zjn ontslag nam , vormde M onrad een

M onopoli, eène stad in de Italiaansche nieuw ministérie, waarin hj de portefeuille
provinci Bari,ligtaan de Adriatische Zee en van Financiën en hetvoorzitterschap op zich
M n den spoorweg van Ancona naar Brindisi. nam . Hem viel de ondankbare taak te beurt
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om met onvoldoende krachten 00rl0g te voeren tegen de beide groote Duitsche Mûgendheden en de verwachtingen en eisehen van
e0110 verblinde volksmenigte tegenover het
buitenland te vertegenwoordigen. r
roen alle
hoop op vreemde hulp verdwenen was en
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de binnenlandschezaken derZuid-Amerikaan-

sehe Staten zou dulden (Monroe-stelsel).Er

werden voorts kraehtige maatregelengenomen
tot beteugeling van den slavenhandelen t0t
bevordering van den btlitenlandsehen handel.

Nadatht
jden 3denMaart1825zjnambthad
Denemarken zjne toevlugt moest nemen t0t nedergelegd in de handen van Adams, was
vredesonderhandelingen,trad hj afen begaf hj alsvoorzitterwerkzaam bj de beraadslazich met zjn huisgezin naarNieuw-zeeland Fingen over de nieuwe grondwet van den
(1865). Zjne bezittinren werden er echter MtaatVirginia,verbond zich metJe
fersonen
verwoestin den Maorl-oorlog,zoodathj in asfadison,Om aldaareene universiteittestich1869 naarDenemarken terugkeerde,waarhj ten,en overleed te New-York den 4deuJulj
in 1871 zjn voormalig bisdom herkreeg.
1831.
M onreale,eene stad in de Italiaansehe

M ons,zie OnderBergen.

provincie Palermo (op Sidlië)t is de zetel M onsieur ofm%
jnheerisdetiteltdie tevan een aartsbisschop.Zt
lheefteeneprachtige genwoordig aan alle manneljke personen in
hoofdkerk uit de lzde eeuw metde praalgra- Frankrjk wordttoegekend.Men gafdien in
ven van Onderseheidene Normandische konin- de m iddeneeuwen alleen aan den Paus,den
gen, benevens eene daarm ede verbondene Koning en de hoogste waardigheidsbekleeders

abdj der Bençdictjnen enz.Het aantal in- der Kerk.Deze laatstenwordeninonzentjd

w oners bedraagtruim 16000.In harenOmtrek aangesproken metden titelvan monseigneur.
worden vele amandelen geoogst)e11tennoordM onstrans ofallerlteili
gstenoemen deR.
westen van de stad verheftzich SanMartino, Katholieken hetgewjdevat,indentabernakel
een vermaard klooster derBenedidjnen met van het hoogaltaar geplaatst en van goud,
eeneaanzienljkeboekerj (25000 deelen),een zilver of ander edel metaalbewerkt en o0k
fraaimuséum en eene landbollwschool.
w çlm et edelgesteelzten bezet,waarin de heiM onroe (James),vjfdepresidentderVer- lige hosti'e bewaard en aan het volk getoond
eenigde Staten van Noord-Amerika,geboren wordt.
'Alleen de gewjde priester mag den
in Virginia den zden April 1759.studeerde in monstrans aanraken en ieder R. Katholiek
deregten,toen hem debevrjdingsoorlogvan m oet dien metkniebuiging huldigen.
zjn vaderland ten strjde riep. Htj onder- M ontagnards of' leden der .fer-plrfï/

scheidde zich bj verschillende gelegenheden, noemde men de Jacobtjnen en Cordeliers,die
werd bevorderd t0t den rang van hoot'
dm an, van 1793 tot 1794 in de Nationale Conventie
maar keerde in 1778 t0t zjne studiën terug, het gezag in handen hadden.
en werd in 1782 lidvan deW etgevendeVergaM ontague (Mary Pierrepont,ladyW ortdering in Virgillia,in 1783 en 1788 van het ley),eene Engelsche schrjfster en de dochter
Congrèsenin 1790 vandenSenaat.Hjvoegde Van hertog Erelyn Ti:rrezlt?zzfnan rïzwdfozly
zich in dezevergaderingen bj deDemocrati- w erd geboren in 1690 te Thoresby in het
sche partj.In 1794- 1796 washj gezantte graafsehap Nottingham ,vertoefde van 1116Parjs,in1199- 1802gouverneurvanVirginia, 1719 m et haren gemaal, de Britsche gezant
en in 1803 ging hj nogmaalsa1sgezantnaar lord Edward 'lFàrfldkg M ontayue)in ConstanParjs)Om de onderhandelingen overden af. tinopel en zocht bj haar terugkeer ingang
stand van Louisiana t0t een goed einde te teverschaffen aan deinentingdernatuurljke
brengen.Daarna zag hj zieh belastmetzen- pûkken, w elke zj ln hetoosten had leeren
dinçen naar Londen,in 1804 naar Madrid kennen. Op haar buitenverbljf Twiekenham
en ln 180G nogmaals naar L onden.In 1810 verzam elde zi
j rondom zieh een kring van
werd hj weder got
lverneur van Virginiaen begaafde sehrjvers, zooals A ddLson, Rteele,
in 1811 onder hetpresidentstlhap vanM adison Yogvt
p, Poya enz.In 1739 vertrok zj naar
staatssecretaris. Toen in 1814 W ashington Italiu en kwam eerst in 1761 in Engeland
do
or
de
Engel
s
chen
vaardde hj de
WaS ingenomen, aan- terug,waar zj den zlstenAugustus1762overportefeuille van Oorlog. Na leed.Hare rLetters and w orks''beleefden in
het sluiten van den vrede l
teerde hj t0thet 1861 eene derde uitgave.
ambt van staatssecretaris terug, en w erd in
M ontaigne (MiehelEyquem de),een be1817 t0t presidentder Vereenigde Staten be- gaafd Fransch schrjver, geboren den 28sten
noemd en in 1821 sehiereenstemmiy daartoe Febrtlartj 1533 op het kasteel Montaigne in

herkozen. Hj deed veeltOtbeveillring van Périyord,ontving eenewetensehappeljke0pde regéring der Unie, tot,verbeterlng van voedtng,zoodathj reedsals kind de Latjnhet leger en van de vl0ot en zgrgde, dat
se,
he en Grieksehe talen vloejend k0n spre-

t0t bescherming van den handelsohepen wer- ken, aanvaardde in 1554 de betrekking van
den uitgezonden naar de MTest-lndische eilan- raadsheer in het Parlem ent te Bordeaux en
den,naar de Middellaudsche Zee en naar de maakte zich als sehrjver bekend (
1001*eerle
kustvan Afrika.Gedurendezjn beheerwerd uitmuntende vertaling der natuurljke godgeFlorida aan de Unie toegevoegd,deonafhan- leerdheid van Raimond de Stzàffz/d:(1569).Na

keljkheid dervoormalige Spaansehe en P0r- den dood zjns vaders legde hj zjll ambt
tugésche volkplantingen erkend en van de neder,reisde in Dtlitschland.Italië en Zw itzjde van het bewind derVereenigde Staten serland,en keerde vervolgenstert
lgnaarzjn
het besluit afgekondigd, dat het geene be- voorvaderljkkasteel,waarhjzichbezighield
m oejing val
z Europésts
he Mogendheden lnet m et deuitgave dernagelatenegestthriften van
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zjn vriend Laboëtie (1571) en zjn beroemd
werk schreef:plues essais de messire Michel,
seigneurdeMontaigne(1588,3dln,enlaterl''.
Hj overleed den 13den September1592. Hj

er zich bj de uiterste regter zjde en werd
in Jtlnj 1851 1id van hetcomité van revisie.
Na den staatsstreek van 2 Decem ber 1851 erkende hj hetNapoleontisch bestnura1swet-

wordtt0tdebesteFranscheschrjversgerekend tig en werd in 1852 w eder 1id van het 'W eten onderscheidt zich door een eeuvoudigenj gevend Ligchaam. Intusschen beantwoordde
levendigen,gespierden stjl.A1s wjsgeerwas
hj in theorie een scepticisten in depractjk
een epicurist. In gemelde rEssais''heefthj
zjnedenkbeelden overdewerelden overde
m enschheid medegedeeld.
M ontalem bert. Onder dezen naam vermelden wj:
Maro AeZIJ, markies de M ontalembert,een
tlitstekend Fransch ingenieur. Hj werd geboren te Angoulême den 15den Julj 1714,

Napoleon geenszins aan zjne wenschen t0t
verheëng derKerk,zoodathjmeermalenin
verzet kwam tegen de staatkunde desK eizers
en in 1857 nietherkozen werd.In 1852werd

hj 1id derAcadémie.Hj is de stichtervan
eene partj, die met alle middelen der m0derne vrjheid voor het regten hetgeza'
g der
R. Katholiel
te Kerk strjd voert. Hj heeft
groote krachtbjgezet aan de Ultramontaansche rigting;maar deste grooter was 0ok de

nam deelaan den veldtogtvan 1736 en werd

smart,welke hj gevoelde,toenjuistdedoor
chefeenerkompagniebj degarde van prins hem verdedigde Jezuïeten oorzaak waren,
ContL.NadathjdaaropdeveldtogteninItalië, datdoor de afkondiging van 'sPausen onfeilVlaanderen enz., alsook in 1741 tegen O0s- baarheid aan de Kerk een doodeljke slag
tenrjk had bijgewoond,wjddehj zich aan werd toeyebragt.Te vergeefsprotesteerde hj
de wetenschap en werd 1id der Académie, in een brlefvan 7 Maart 1870 tegen deplanwaarvoor hj onderscheidene verhandelingen nen der Jezuïeten en tegen genoemd dogma,
schreef.00k stichttehj uit eigene middelen en kort daarna - den 13den M aart- over-

geschutgieterjen in Périgord en Angbumois,
waardoorhjdeFranschevlootvankanonnen
en kogels voorzag. Gedurende den ZevenJarigen Oorl0g was hj bj deRtlssischeen
Zweedsche troepen 2 Jaar werkzaam als
Fransch commissaris. Hj besttlurde de ver-

leed hj,diep bedroefd overdehoudinj van

zjne eigene partj.Hj schreef:nllistolre de
SainteElisabeth de Hongrie(1836;14dedruk,
1876)'',- PDU vandalisme etdu catholidsme
dans les arts (1840)/',- plles intérêts cathûliques au XIX siècle (1852)'' - pluesmoines

sterking van Anklam envanStralsundenw erd d'occident (1860- 1867, 5 d1n; 4de druk,
later naar de eilanden Aix en oléron gezon- 1874- 1877,4 dln)'',- pLe pèreLaeordaire

den,waarna hj dit laatstevolgenseendoor (1861)'''- en7)LePapeetlaPologne(1864)''.
hem uitgevonden stelsel van vestingwerken Zjne roeuvres verschenen in het licht in

voorzag.0ok metbetrekking t0tdeartillerie 1861- 18s8 in 9 deelen.
maakte hj zich verdienstelp
-k. In weerwil M ontana, een gebied (territorium) der
van zjneadelljkeafkomstwashjeenjverig Vereenigde Staten van Noord-Amerika,grenst
voorstander der Revolutie, en overleed te in hetoosten aan Dakota,in het zuiden aan
Parjsden 26StenMaart1800.Zjn hûofdwerl
t W yoming,in hetwesten aan Idaho en inhet
is getiteld: PLa fortifeatioll perpendiculaire noorden aan Britsch Noord-Amerika. Het is
eerst in 1864 uiteen gedeelte vanhetvoorma(1776;2de drtlk,1796,11 d1n)''
.
Charles Fofrlets'de T'wozz, graafde .> t?z2/J- lig Nebraska gevormd,heeft eene oppervlakte

lembert, een Iiverig strjder vot)r de belangen van 67621/2 En geogr.mjl en ligt tnsschen

der R. Katholieke K erk en een achterneef 44010'- 490 N .B. en 1010- 1060 W .L.van
van den voorgaande, geboren den 29sten Mei Greenwich. De gesteldheid der oppervlakte

1810 te Londen, waar zjn vader in ballingschap leefde. Hj werd medewerkeraan
hetblad vanLamennais nL'Avenil'''enin 1831
pair van Frallkrjk. Eerst in 1843 ter gelegenheid van de onderwjskwestie maakte htJ
dool' eene in ultram ontaansehen geest opgt)stelde brochure over den pligt der .
R.K a-

verdeelt het in 2deelen,nameltjk dewesteljke bergstreek (l/jdevan hetgeheel),en de
vlakten en prairieèn.Het ngordeljk gedeelte
der bergstreek wordt door de Clarks Foks
en hare bronrivieren besproeid.D aar ligt het
Flathead-meer 8G0 Ned. el boven de oppervlakte der zee. (n het zuidoosten der bergstrpek stroomen de Aladison,de Gallatin en
andere bronrivieren der M.
'issouri.D eaanzien-

tholieken in Frankrjk de algemeeneaandatsht
gaande.Yoorts hield ht
jin 1844 in deKamer
derPairsdriemeesterljkeredevoeringll1over ljkste berg, Eltlctritt Peak, verrjst er t0t
de vrjheid van de Kerk,van hetonderwjs eene hoogte van 3350 Ned.el.De hellingen
en van de geesteljke orden,verdedigde in zjn er t0t op 2500- 2900 Ned.elmetbosch
1845 de Orde derJezuïeten enstichtteln1847 begroeid. De dalen zjn Ongemeen vruchtbaar
een colnitê votlr godsdienstvrjheid, dat in- èn de hquvels aan den voet der bergen draschrjvingen opende ten behoeve der leden gen weiden metmalsch gras.Langs de rivievan het Sonderbund in Zwitserland. O0k ren groejen populieren.balsemboomen,elzen
verhiefhj zjnestem voor deR.Katholieken en wilgen; eiken en beuken zoekt m en er
in Polen, Syrië,Grieltenland enz.Den 28sten
Februarj 1848 verklnarde llt
l zieh in een
manifesteen voorgtander der Fransche Republiek. In het departement Doubs vaardigde
m en hem af naar de Constituante en vervol-

t
e veryeefs. Hetnoordoosteljk gedeelte van
d1t gebzed bestaat uit ellntlboomloozt; vlakte,

doeh in het zuiden is de bodem golvend en

gedeelteijk met bosch begroeid. De gemiddelde hoogte van den grond boven de opperr

gens naarhetW etgevelld Ligchaam ;hj voegde vlalkte der zee bedraagt1203 Ned.eltetlhet
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zich in de gelederen plaatste dervrjheidlievende strjders. In hetberin van 1862 werd
hj gekozen t0t1id derltahaanschevolksvertegenwoordiging;dot
!h bj overleedreedsden
liden Junj van datjaar in zjnegeboorteplaats.
na Califbrnië levertMontana hetmeeste goud.
M ontanisten zjn de aanhangers eener
Men heeft er buibls, antilopen en beeren. kettersche sede uit de 2de eeuw.Zj onderDe voornaamste rivier is er de Missouri,die scheidden zich door hunne dweepzieke,ascezich aan de oosteljke grenzen van dit ge- tisehe rigting. M en besehouwtals hun stichbied met de YelloF Stone-rivier vereenigt en ter een Phrygiër, M ontan'as genaamd, die,
bj hoogen waterstand tot aan tbrt Benton Onderstetm d doûr 2 dweepzieke vrouwen,
klimaatiserruw.DegemiddeldeJaarljksche
warmtegraad bedraagtte DeerLodge (1408
Ned.el boven de zee) 4,80C.;dievan Januarjiser- 12,80C.,terwjldetemperatuur
des zomersdikwjlst0t32OC.klimt.Demineralerjkdom van dit gebied iszeergroot;

metstoom booten bevaxen w ordt.Debevolking
telt er 120000 zielen, w aaronder 22000 Indianen. D e landbouw is er nietvan z0o groot
belang a1s de veeteelt.M en verbouwtertarw e
en andere graansoorten, maar geen maïs,
aardappels, groenten enz. Er waren in 1874

M aaâmilla en P risâlla, ûptrad a1s de door
Cltrist'as beloofde Heilige Geest.De hoofdleer
van deze sede was die der volmaakbaarheid
van het Christendom . Daar vûlgens hunne
meeninq de wederkomst van Christus en de

voleindlging der Kerk in het Duizendjarig
bjna 20000 paarden, 105000 runderen enz. Rjk, waarvan de Phrygische stad Pepuza
Denjverheidbevindterziehn0goplagentrap. het middelpunt z0u wezen, eerlang konden

In 1876 verkreeg men er eene waarde van verwacht w orden, drongen de M ontanisten
48 millioen gulden aan goad,benevens veel aan Op verbetering van hetChristeljk leven
zilver, koperj ijzer,l00d,antimonit
lm enz., door losmaking van alle banden, die den

terwjler 0ok bruinkolenbeddingen zt
jn Ont- mensch aan devergankeljkewereldboeiden.
dekt.De gouverneur en de 3 regtersvan het
hooggeregtshofw orden doorden Presidentder
Vereenigde Staten benoemd. De W etgevende
m agtbevindt zich in de handen vaneenRaad
van 13 en eene Vergadering van 20 leden,

Hieruit vloeide hun eiseh voort van eene gestrenge onthouding envanhardeboetedoening,

daarom verwierpen zj hettweedehuweljk) terwjl zj 00k het eerste nietaanprjzenswaardig noemden, daarûm waren zj
-

die voor een tjd van 2Jaargekozen worden. afkeeriy van allekunst,van allewereldljke
beschavlngen van allelevensvreugd.Zj vonen niet alleen aanhanqers in Klein-Azië,
inwo
M ont
nersane
(18l
7l6l(
).Giuseppel)een verdiensteljk d
maar ook in Gallië, Itallë en Noord-Afrika.
Hi
er leefde hun meest beroemde vertegenItaliaansch sehrjver,geboren in 1813te Fucecchiû in Toscane, studèerde te Pisa in de w oordiger Tertnlllanus.
'
regten,schreef daarnain tjdsehriften en gaf M ontauban ,de hoofdstad van hetFranD e hoofdstad is H elena m et Ongeveer 10000

in 1830 een bundel leerdichten in het licht. se,
he departement,Tarn-et-Garonnet ligt aan
Tevens nam hi
j zi
jlle betrekking a1s pleitbe- de bevaarbare Tarn en aan den spoorweg van

zorgerop eene loffeljkewtjzewaar.In 1840 Boràeaux naar Toulguse.Zj isde zetelvan
werd hj hoogleeraar in hetItaliaansch regt een bisschop en heet't eene zeer oude hûofden handelsregt te Pisa en leverde eenige

kerk, een R. Katholiek seminal.ium, eene

geschriften,waarbjeenewjsgeerigeinleiding evangeliseh-theologisehe faeulteit,een lycéum,
t0t de studie van hethandelsregt.Inmiddels eenekweekschoolvooronderwjzers,eeneQpenwerktehj jverig medeaan dewedergeboorte bare bibliotheek met 15000 deelen,een m uvan Italië. Hj stichtte in 1844 het genoot- séum ,een geregtshofeneenehandelsregtbank.

sehap der Fratelli Italianien begon in 1847 Behalve gemelde hoofdkerk heeft men er 0nhet blad: ptz'ltalia'' uit te geven. Voorts derscheidene merkwaardige gebouwen,zûoals
streed l1j in het volgende Jaar bj Curtatone dat der prefectuur, den sehouwbtlrg, eene
en w erd in 1849 dûorde ToscaanscheKamers brug uit de 14de eeuw enz. M en heeft e1*tàm et G'
aerazzien M azzinitOttrium virbenoemd. brieken van wollen goef
leren,verwerjen,zj-

Bj de toeneménde reactie begafhj zich als deweverjen,porseleinfabrieken enz.,en er is
balling naar Parjs,schreefer artikelsin de: een levendige handelin leder,Olie,vruehten,
XRevue de Paris'' en gafer eene reeks van zoete wtjnen enz.Men telteromstreeks26000
belangrjke werken in het licht,zooals:pMe- inwoners,ûnderwelke zieh 4500 Protestanten
m orie sull' Italia e specialm ente sulla Tos- bevinden.Van de Montaubanschewjnen,zooc
ana da1 1814-1850 (1853-1855, 2 d1n)'', we1 witte alsroodetzjn ttemerken Dusau,
het dramatise,he gedicht: ,,La sensazione

Beausûleilen St.Martialdemeestgezochte.-

(1856)'',- enhettreFendtreurspel:ncamma'', M ontauban, in de lzde eeuw gestieht, w erd
door Rlstori met glansrjk gevolg opgevoerd.
0ok vertaalde hj depMedea'' van Leqouvl
in het Italiaanseh (1856).Voorts sehreet'hj:
))11 partito nazionale italiano (1856)''
,- en

in 1317 een bissehopszetel)m aar omhelsde in
1572 de Hervorming,voerde een republikein-

sehen regérinqsvorm in en Omringdezichmet
geduehte vestlngwerken.D eze stad werd eer-

ang een der hcehtste bolwerken der Calvi.'impero,ilpaqato,la democrazia in Italia l
L
(1859)''.re Pargsverkeerde hj metQ'
ttinet, nisten en had in de godsdienst-oorlogen veel
Miaelet,Louis flt
zac en Lamennais,en hj te ljden. Lodetrî
jk XIII belegerde haar gespoorde laatstgenoemde aan Om eeneFransche

zuimen tjdte vergeefs;in 1629 gat'zj zlch
vertaling te leveren van Dante. Hetjaar 1859 aan hem over, wam.na Rioltelée'a de vestingriep hetu laarzjllvadtlrlaltd terug,waarhj werkendetsdsltttt
lltell.O0kollderLodewql
ca'
Y'
fTr,
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na de opheëng van het Edict van Nantesj
waren deingezeten er aan vele vervolgingen
blootgesteld.
M ontblanc (De)ofWitteWdr.çisdenaam
van een Fransch-ltaliaanschberggevaarte,aan

C0lF1.
êlusvan hetstationModaneinSavoye

t0t het station Bardonecchia in Piêmont en
heeft eene l
ençte van 13,45 Ned.mjl.Het
hoogste punt,ln het midden van den ttmnel
ligt 1295 N ed.el boven de oppervlakte der
welks noordwesteljken voetin hetFransche Ze0 en 1610 Ned.el beneden de kruin des
departement Haute Savoye hetvermaarde dal bergs. Naar het zuiden heeft zjn bodem
van Chamouny gelegen is. Hier vertoonen een verval van 3,5 Ned.elen naar hetnoorzich de Penninische Alpen met indrukwek- den een van 135,6 Ned.e1.De warmtegraad

kende grootheid.Aan denoordzjde dalenge- in hetmidden van den tunnelis 19l/cOC.De

weldigegletscherslangsde beryhellingen af, geheele tunnel is, metuitzondering van een

zooals de Glacier des Bois, wlens bovenste klein gedeelte,waar hetgesteeute eene ongegedeeltej de Glacier du Géant,eene Mer de meene hardheid bezit,van binnen geheelmet

qlace (tjszep) vormt,en deGlacier d'Argen- metselwerk bekleed.Deingangenzjnsieraden
tlère, beide zich uitstrekkend naar den Val

van bouwkunst.Men vindtvan Modane at'de
Chamouny.De hoogstebergtop is er de Bosse volgende rotssoorten: glimmerhoudend zanddu Dromadaire(4810Ned.el),enanderehooge steen,vermengd met leisteen,kwarts,anhy-

toppen zjn er: rtz'Aiguille du Géant(4429 drietmassa'smetkalksteen en gedeelteljkmet
Nrd.e1),LesGrandesJorasses(4113Ned.el), dolomiet,gekristalliseerden kalk metdolomiet
L'Airuille deGouté(4052Ned.el),L'Aiguille en verweerdenleisteen.Aanvankeljk werdde
du Mldi(3916 Ned.e1)enz.Vanallecentrale tunnel door middel van handenarbeid in de
groepen, die het Alpenstelsel vormen,is de rots gehouwen (1600 Ned.el), doch weldra
Montblanc de meest opeengedrongene en re-

bezigde m en m et uitstekend gevolg eene door
de ingenieurs Grantdis?Grattonlen Sommelller
uitgevondene machine,werkende doormiddel
van Bern enW allisaantreft;zjisalzoomeer van gecompximeerde lucht! door een hydrotoegankeljk en vroegerbekendgewordendan pneumatise'h werktuig in dlen staat gebragt.
andereAlpengroeyen.Een meernaauwkeurig Om de rotsen te laten springengebruiktemen
onderzoek van dlt berggevaarte neem t een meer dan een mil
lioen Ned.lynd buskruid,
aanvang methet bezoek van den natuurkun- en de yezamenljkekosten bell
epen ongeveer
dige Saussurt uitGenèvein hetdalvan Cha- 70 millloen franes. Deze tunneldient vooral
mouny.De t0p van den Montblanc werd het voor personen en goederen,dieuithetOosten
eerstbeklommen den 8stenAugustus1786door over Brindisi naarMidden-Frankrjk worden
dr. Paecard onder de leiding van den gids vervoerd.De roem der voltoojing moet inJaeqnes B almat. Hj werd in 1787 nagevolgd zonderheid aan Ro/meiller worden toegekend.
door Sausnnre.Na dien tjd isde Montblanc
M onte Casino is de naam van een vermeermalen bestegen,zelfs doorvrouwen,hoe- maard klooster in de Italiaansehe provincie
welde onèerneming vergezeld gaatvan veel Caserta en hetarrondissementSora en verheft
moeite en gevur en de inspanning van den zich a1s eene vesting in de woeste bergstreek.
reiziger weinig beloont.
Het is praehtiq gelegen,heefteene fraaje,
in 1727 voltoolde kerk, wier bronzen voorM
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Cdliwo,is de naam van een berggevaarte der portaalin de lldeeeuw te Constantinopelge, er
nschi
isld
Van
westeljke Alpeny op deqrensvan Frankrjk goten werdmuu
erjebi
nnne
0nn m etmarmer,
en Italië, tusschen Turjn en Chambéry in m ozaïek,
snjwerk rjk
Savoye.Het verheft zich terhoogte van 3594 versierd.Zi
J'isvoortsin hetvierkantomgeven
N ed.el en heeft een bergpas ter hoogte van door de voormalige kloostergebouw en,waar2063 Ned.e1.Overdien bergpastrokkenPom- onder zicll een hoogst belangrjk archiefbe-

gelmatigste. Deze groep bezit geenszins de
uitgestrekte hoogdalen,die men in de Alpen

y4,
/l,
s,Pe
pljn en Karelde Groof: methunne
legerbenden, en Napoleon 1 liet daarover in
1802- 1810 een kunstweg met 26 wjkplaatsenaanleggen.Opdezadelhoogte,dieeenevrj

vindt (thans eene afdeeling van het groote
archiefvan Napels),een muséum van schilderjen en eene boekerj '
van ongeveer 30000
deelen,mettalrjkekaartwerkenenomstreeks
groote vlakte vormt? vindt me: de kleine 500wiegedrukken(ineunabelen).VandeLoggia
kolonie Mont Cenismeteene kazerne en een

hospitium der Benedictjnen,reeds in de 9de
eeuw doorLodewj;k deTromegesticht.Intusschen wordt sedert de voltoojing van den
Afont Cenis-tunnel ten behoeve eener spoorwegverbinding tusschen Turjn en Chambêry
van dien bergpas weinig gebruik gemaakt.
H et boren van dientunnel,reedsin1832door
Giuseppe A d#lilter sprake gebragt,werd in
Augustus 1857 eerst begonnen door Italië

del Paradiso boven de zuilengangen van het
kloosterplein heeft men een prachtig uitzigt
over hetLirisdalendeomliggendebergketens.
Monte Casino werd als het eerste klooster
van de Orde der Benedictjnen in 529 door

Benedéetus van Fkrt
dtxgesticht,in 589 iloor

de Longobarden verwoest'en in 720 doorpaus
Gregorilts 11 weder opgebouwd. O0k werd
het in 884 vernield door de Saracenen,doch
in 904 hersteld,en in 1030nogma>lsverwoest
alleenjin 1863 00k aan deandere zjde door door de Noormaunen.ln 1066 werdhetechter

Frankrijk,en op den 26sten December1870 op eene prachtige wjze vernieuwd door den

w as hetgrootsc.he werk volbragt,w aarna de abt Didier, later paus Victor 111.Hetw antunnelspoorweg plegtig geûpend werd op den ordeljk leven dermonnikenwasoorzaak,dat

17den September 1871. Hj doorboorthetge- pausQoelestin'
l
tsV henin1294in Coelestjnen
bergte in:hetwesteljk gedeelte bl
meden den' veranderde, maar Bonifaeiu.
u VIII herstelde
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d0n voormaligen toestand,en onder Joltannes hadden gedaan in Siebenbirgen,en dwonghen

XXII (1313)werd de abdj t0t een bisdom hetland teverlaten.Hj moestevenwelterugverheven.Nadatin 1349 eene aardbeving het trekken,maar verjdelde dooreen schrander
gebouw had doeninstorten,zorgde UrbannsV dralen alleondernemingen van hetvjandeljk
voor de herstelling e11benoemde in 1367 zich leger t0t aan de komst der Franschen,die
zelven t0t abt.Na dien tjd begon deluister hem deOverwinning bj St.Gotthard hielpen
van ditklûosteraanmerkeljk teverminderen, behalen. In 1668 werd hj voorzitter van het
totdat Julius 11 het in 1504 met de oongre- krjgscomité.Toen Lodewl
jkXIF in 1672 een
gatie der heilige Justina van Padua veree- iilval deed in de Nederlanden,ontvingu
Y ontenigde,waardoor niet minderdan 95 abdjen cf
xcsflihetopyerbevelOverhetKeizerljkhulpen 100 kloosters t0t één ligchaam werden za- korps,dat zlch metde armeevandenGrooten
mengevoegd. D e titel van den abt was na Keurvorst vereenigde,maar durfde geen bedien tjd:ropperhooftlvan alle abten van de slissenden slag w agen en legde in 1673 het
orde der Benedidjuen, kanselier en groot- kommando neder. In den zom er echter van

kapellaan van het Roomsche Rjk en vorst datjaarverdreefhtjTurenneuitDuitschland,
des vredes''. In 1866 werd het klooster met
de overige Italiaansche kloosters opgeheven,
doch men vindt er n0g steedseenaantalmonniken en een seminaritlm.

vereenigde zich met hetleger van den prins

van Orc0!
# en veroverdeBonn.Tn1675voerde
hj tegen T'
urennewederom hetbeveloverde
Keizerljke troepen.Debeideveldheerenvoer-

H ontecuculi (Raimund,graafvon),een den velerlei bewegingen uit,doeh ontweken
Duitsch rjksvorst,en hertog v@n JA1/!,te- den beslissenden slag, totdat Tnrenne op den
vens een uitstekend Oostenrjksch veldheer, zisten Julj 1675 sneuvelde, waarna Monteengeboren in 1608 te Môdena uiteen zeer oud cfflb de terugtrekkende Franschen t0taan den
geslacht,trad in'dienstbj de Oostenrjksche Elzasvervolgde en Hagenau en Zabern beleartillerieonderzjn oom ,den veldttlirmeester gerde.Toen echter CondéinhetstrjdperkverErnst, graaf 'von,X tlzlf6cf/cfzlï, nam ln 1627 scheen,verliethjdenElzasen eindigdezjne
deelaan een veldtogt in D uitschland en w erd krt
igsmansloopbaanmetdebeiegerinjvanPhiin 1629 kapitein.A1sritm eester van een regi- lipsburg. Na dien tjd vertoefde hp meestal
ment dragonders streed hj in 1631 bj Brei- aan hetKeizerljk H0fen zochtden omgang
tenfeld,waarhj zwaargewond engevangen van geleerde mannen.De LeopoldinischeAcagenomen werd.Vervolgensolzderscheiddehj démie voor Natuprkunde werd doorhem gezieh bj Nordlingen (1634)en beslistede ze- sticlit,terwjl htl ook n0g deelnam aan de
gepraal bj hetbestormen van Kaiserslautern behandeling vanstaatszaken.In 1679 werd hj
(1635).In Bohemen eehter,waarhjdeZwe- doorkeizer LeopoldtotDuitseh rt
jksvorstverden w ilde beletten over de Elbe te trekken, heven en door den K oning van Napels m et

werd hj geslagen en geraaktebtjden aftogt het hertogdom Mel; beleend.Hj overleed te
in krjgsgevangenschap.Na zjneuitwisseling Lilzzden 16denOctober1681.Hjschreef:rMe(1642)voeydehj zichwederbjdeKeizerljke moria'della guerra ed instruzione d'un genearmeein Sllézië,versloeghetvjandeljkleger rale (1703)'' en zjne: poperecomplete''zjn

bj Tropqau en ontzetteBrieg.In 1644 werd in 1807- 1808 in 2 deelen in hetlicht verhj tOtlultenant-veldmaarschalk ent0tlid van schenen.
het krjgscomité benoemd, in 1645 onder- M ontelore(SirMoses),een bankiervan
steunde hj aartshertog Leopold in den strjd Israëlietischen stam teLonden,aldaargeboren
tegen At
zkpczï, vorst van Siebenbiiryen,en den 24stenOctober1784endoorzjn huweljk
versloeg in 1647 de Zweden bj Trlebelin vermaagsehapt m et het Huis AcfFzyc/siltl,volSilézië,waarna hj t0tgeneraalderkavallerie bragtin 1829 eene reisnaarhetOosten,waarwerd benoem d. In 1648, na den dood van

vAn htl een verslag gaf in zjn rDiary ofa
Holzapfel,voerdehj hetopperbevelOverhet Journey in the Holy land'',terwjlhjdaardoor
Keizerljk legex.Daarna deed hj reizennaar tevenswerd opgewekt,om bjstand te bieden
Zweden en Italië.Sedert1651nam hj deelaan aan zjne geloofsgenooten.In 1837werdhj
de zittingen van hetkrtjgscomité en werd t0t t0t sheriff gekozen en in hetzelfdejaardoor
plaatsvervangend voorzitter van het opperste de Koningin totridderbenoemd.Deverwoeskrjgscomité te Regensburg benoemd.ln 1657 tingen: in die dagen door eene aardbeving
ondersteunde hj Joltan Ot
zdfzzlir, koning van aangerlgtin Zafed enTiberias,dedenhem nogPolenttegen Rakoezien de Zw eden endwong
laatstgenoemden Vorst Om vrede te sluiten

maals naar Palaestina trekken, en w egensde
vervolging der Israëlieten te Damascus begaf

metPolen.ln 1658 zag hj zich t0tveldmaar- hj zil
!hin1840wederom del*waarts.Aangezocht
schalk verheven en w erd ter hulp gezonden door Noolaas 1, ondernam hj in 1845een
naar den koning van D enemarken, die be- togtdoorRussisch Polen,om erzich bekend

drëigd werd doprdeZweden.Hj vereenigde te mal
ten met den tnestand zjnergeloofsgezich bj Kiistrin metdetroepenvandenKeur- nooten en middelen ter verbetering vogr te
dragen.BtizjnterugkeerinEngelandverhief
de Koninqin hem tot baronet.Toen in 1854
Pommeren, waar hj Damgarten, Anltlam , in Palaestlnaeenhûngersnoodontstond,snelde
Demmin en Ukermiinde veroverde. Na den Mont
epore derwaartstvoorzien van aanzienVredevan Oliva (1660) werd hj geheimraad ljkehulpmiddelen uitEngeland.Hjverkreeg

vorst van Brandenburg, verdreef de Zweden
uit Jutland en Fiinen en trok daarop naar

en gouverneurvanRaab,verkreey daarnahet voorts van den Sultan het regt,om gronden
opperbevel tegen de Turken, dle een inval aan te koopèn in Palaestina en deed ernj-
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verheidsondernemingenentoevlugtsoorden voor zuidoosteljke grenzen,vandeGrieksch-Kathobehoeftigen verrjzen. Bj eene Jodenvervol- lieke Kerk, zoodat zj den Keizer van Rusging in Marokko in 1863 begafhj zich aan- land a1s hun geesteljk opperhoofd erkennen.
stonds derwaartsen verwierfvan den Sultan Nadat in 1851 het hoogste kerkeljke gezag
eene verordening,die veiligheidbezorgde aan gescheiden werd van de vorsteljke waardigJoden en Christenen. In 1866 begafhj zich heid, is de archimandriet van het klooster
voor de zesde maalnaar Palaestina om hulp Ostrog met datgezag bekleed.Hetaantalinte brengen aan zjne stamgenoûten,die er woners bedraagter 196000. Men heeft er 374
door chölera en syrinkhanen werden geteis- dorpen en gehuehten, 11 kloosters, 3 aarts-

terd.'
In 18Gç vestlgde hj zjneaandaehtop priesterschappenenongeveer400geesteljken,
de verdrukkingenj welke de lsraëlieten in

welke laatsten eehter,evenalsdeoverigeM 0n-

Roemeniëhadden teverduren,waarnahjnaar
Boekarestreisde en zjne bemoejingen aanvankeljk met een gunstigen uitslag zag bekroond.In 1874 deedhj afstandvanhetvool.
-

tenegrjnen,zich metlandbouw en veeteelt
bezig hottden,dewapensdragen entenstrjde

men tjd hadbekleed.
M ontenégro,inhetSlawisch Tqiernayora
en in het Ttlrksch Karadagk (Zwarte Berg),
een zelfbtandig land in het Turksche rjk

meisjes en 40volksscholen.Sedert1870 verschjnt te Cetinje een nieuwsblad,en in dat
jaar werd ook een telegraafdraad van dââr

trekken. Scholen, behalve eenige ellendige
kloosterseholen, waren er t0t in 1834 onbezitterseha? van hetcollegievangedeputeerden ltend.In 1873 had men er een seminarium
uitdeBntseheIsraëlieten,hetwelk hj gerui- voor priesters,eenehooyereburgerschoolvoor
naar Cattaro gespannen.

Onder de bescherming en den invloed van

De Montenegrjnen vormen een krachtig,
Rusland, ontleent zjn naam aan zjne don- oorlogzuchtigen ruw volk)datbovenalzjne
kere, m et m0s begroeide rotsgevaarten en onafhankeljkheid liefheet
'
t en deswege sedert
strekt zich uit tusschen Dalm atië,Herzego- eeuwen, geljk 00k n0g in pnze dagen,een
w ina en Albanië tOt digtbj'deAdriatisehe bloedigen strjdvoerttegen deTurken.Zelfs
Zee over eene oppervlakte van 76 1 geogr. devrouwen,die dooreenefraaje,slankegemjl.De kust,voor zooverzj geen Oosten- stalte en door zuiverheid van zeden uitmunrjksch eigendom is,behûortert0thetTt
lrksch- ten, hebben meermalen naar de wapens geAlbanisch gebied der havenstad Spitza (Sa- grepen,om zich in hare steenen huizen, bj
gradle).De grenzen deslands,van ouds.
eene afweziqheid dermannen,tegen de rurken te
oorzaak van twisttusschen Montenégro en de verdedlgen.Natuurljk laat de ontwikkeling
naburige Staten,zjn eerstin 1859 door eene des volks op het gebied van besehaving en
Europes
'che commissie, alsmede door de ver- njverheidveeltewensehen over.De woeste,
dragen van Cetinje (1864)en Constantinopel kale grond derbergstreek isnietzeergeschikt
(1866)vastgesteld.Bjna aan alle kantenvor- voorden landbouw,endeMontenegrjn schept
men reusachtige berggevaarten zjne natuur- w einig behagen in de werkzaamhedendesvreljke grenzen. Door het middengedeelte des des.Slechts zelden voorzietdan ook de oogst
lands loopt het da1 der Zeta, eene zijrivier in de behoeften der bevolking, zûodatjaarder Moratsja.Zj verdeelt hetin heteigenljke ljks 2-of3000 Montenegrjnen naarConstanTsjernagora ten westen en hetlandsehapBrda tinopel, Klein-Azië en Egypte trekken, om
(Bergen) ten posten.Men vindt erhoofdza- door handenarbeid eenig geld te verdienen.
keljk kalejwoesterotsgevaarten,meestalvan H un leven in het vaderland is zeer komm ergrjzen ofwitten kalksteen,hiere11daarmet ljk;men voedt er zich metaardappels,kruimergellei en steenkolen. De vz.tlchtbaarste den, kaas en maïsbrood en des zomers met
gedeelten liggen aan het M eer van Skoe- melk ;vleeseh en wjn komen slechts zelden
tari en in het dalder Zeta.De rivieren des op tafel.De veeteelt is er een van de belanglands stroomen nagenoeg allen naar hetM eer rjkste takken van bestaan,alsmede devischvan Skoetari,en hetisde vurige wense'
h der vangst, terwglhet volk eenezekeregering-

Montenegrjnen,dat Meer in zjn geheelbe- schatting koestertJegens hethan4werk.Ieder
nevens het kustgebied van Spitza in eigen- vervaardigtzoogoedmogeljk devoorwerpen,
d0m te bekomen.De voornaamsterivierenzjn die hj volstrekt noodig heeft.De hooge geer de Moratsja metonderseheidenezjrivieren , bergten belemmeren het verke6r metde nade Orahovka en de Zernitza,- voortsinhet buren, en 0ok debinnenlandschewegen zjn
noorden de Toesjina (Piwa)en in het noord- illeen slechten toestand.W aren,dievervoerd

oosten de Tara,beide bronrivieren derDrina. m oeten w orden, laadt men op paarden en
H et klimu t is er in het noorden en noord- m uildieren,doc'h inzonderheidbelastmendaarw esten een ruw bergklim aat, doch in het meê de vrotlwen.W atdeMontenegrjnenuit
oosteljk gedeeltezachter,en in de nabjheid het buitenland noodig hebben,w ordt voornavan het meer van Skoetari zelfs voortreFe- melljk te Cattaro aangekûcht.
1jk,zoodateroljvenenvjgen,druiven,gra- Montenégro,te voren een leen van Servië,
naat- en oranjeappels enz. groejen. In de is? na de verovering van dit laatste door de
enge dalen is het des zomers drukkend Turken, een zelfstandige Staat, maar bljft
Warm ,zoodatde meeste beken eruitdroogen. gestadig in oorlog m et dePorte.D eze laatste
DeMontenegrt
jnen behooren t0tdenZuid-sla- grondthare aanspraken op hetfeit,datM 0nwischen stam tzj spreken de Servischetaal tenégro voorheen een bestanddeel uitmaakte

zeerzuiverenzjnaanhangers,mçtuitzûndering van een rtjk ,hetwelk thans aan rurkje onvan een klein aantal Mohamm edanen aan de

derworpen is. De Porte heeft erechter n0g

MONTENXGRO.
nooit eenig souvereiniteitsregt kunnen doen
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oyperhoofden vormtdeSkoeptslina (Vereeni-

gelden.Hetland vormteene erfeljkemonar- glng),die inbelangrjkegevallenterbeslissing
chie,daar volgens het besluit van 5 Mei1855 bjeengeroepen wordt.De dienstpligtduurter
de vorsteljke waardigheid in de manneljke van het l7de t0thet60stelevensjaar,en het
ljn bj eerstyeboorte erfeijk is.Bjhetuit- aantal strjdbare mannen bedroeg in 1876
sterven van dle ljn eehter heefthetvolk het ongeveer 20000. Als staand leger heeft
z'
egt, een ander Opgerhoofd,maarsteedsuit nlen er eene ljfwaeht voor den vorst van
hetgeslachtP'
iétrowttqj,tekiezen.HetrA1ge- slechts 100 man, alsm ede eene gendarmerie
meen wetboek des lands'',in 1855vastgesteld,
bevato.a.devolgendebepalingen:AlleM onte-

van 600- 800 man.M en is er van naald-en
minié-geweren voorzien, en de artillerie telt

negrjnenzjngeljk voordewet,- eer,eigen- 2;0 man met 24 stukken geschut.TeRjéka
d0m ,leven envzjheidzjngewaarborgd,- de bestaat eene m ilitaire söhool.
Vorstisonschendbaar;niemandmagietskwaads

Het hedendaagsche Montenégro was in de

van hem zeqren;doodvonnissenwo1.
:
'
1en hem 14de eetlw omringd doorhetyorstendom Zenta,
terbekrachtlglng aangeboden,maar hj kan afhankeljk van de Slavoniërsin Servië.Toen
genade verleenen,- lïet staat ieder vrj een dit land in 1389 voor de Turken moestbukverrader des vaderlands te dooden, - wie

ken,namen Onderscheidene Servischestammen

in oorlogstgd weigert ten strjde te trek- de vlugt naar de w ouden van Zenta en vesken,wordteerloos verklaard;hj mag geene tigden er eene klelne gemeente, welke zich
w apens dragen en hem wordt een vrouwen- Tsjernagora of Montenégro noemde.Hare gevoorschootvoorgebonden,- wie zich teweer se.
hiedenisvormteenereeksvanvrjheidsoorlostelt tegen de am btenaren van het geregt, gen tegen deTtlrken.Na hetuitsterven van het
Yvordt terstond dnodgeschoten,- roûven op vorstenht
lis lalsha (1421)kozen zj den dapaangrenzend gebied en diefstalzi
jn in ttjd van peren Rtqfan'
ts Ozdrzltp'efnifjj tût woiwode.
vrede verboden, wie een Montenegrjnver- D eze stichtte erhandelsplaatsen aan de Adrim oordt, w ordt terstond na de inhechtenisne- atische zee en in 1485 hetklûosterCetinjej
m ing doodgeschotert, alsook degene,die (len
moordenaal'htlisvest,verdedigtofverbergt,-

hetwelk de zetelder regéring werd,slboteen
0f- en det
bnsiet'verbûnd metVenetië en be-

wieeen Montenegrjn sehoptofmeteenpt
jpen- haalde belangrjke vooxdeelen op de Turken.
roer slaat,betaalteene boete van 50 ducaten; Ook zjn zoonIt
van,thansn0ginvolksliederen

wanneer degUslagenedenaanvallerindeeerste gehuldigd,oorloogde steeds tegen de Turken.
opwelling doodt, dan is de zaak afgedaan, Na den afstand van Geory O'
rdsr/etnifjj in

doch veimoordt hj hem later,tlan wol
-dt11j 1516 ter gunste vanden eersten geesteljken
als een moordenaar behandeld,- het is ge- waardigheidsbekleeder (metropolitaan) Vavil
oorloofd iemand uit noodweer te deoden,neemt de rj der geesteljke beheerser
hers des
(le brandstiohter kan doorden tenadeelde Op lands(W ladiken)een aanvang.Inmiddelsblestaanden voet getlood worden,- een erfregt ven de afzonderltjke stammen Onafhankeljk
bestaat niet, - etllle weigering om belasting
te betalen wprdt als landverraadmetden dood
gestraft, echtscheiding isnietgeoûrlonfd,-

en voerden Onderling oorlogen, maar vereenigden zieh steeds tegen den Turkschen erf:'jarid.W egens de verdeeldheid derM ontene-

een Montenegrjnma'
gztjneeclltbreukigevrouw

grjnen kregen de Turken allengs meer in-

m et den schuldige dooden? - kindermoord vloed,doch de w ladika Danilo maaktein1657
wordtmetden dootlgestraft,en diefstalvoor daaraan een einde.Hj verjoeg ofdooddealle
de derde maaldesgeltjks,- ieder vlugteling niet-christenen,slooteenverbondmetVenetiëen
vindtin Mol
ttenegro eene wjkplaats en ison- Rusland en plaatste nevens zich een guberna-

sehendbaar,zoolang hj zich onderwerpt aan tor,dieechter,opOostenrjk steunent
le,zicheerde wetten des lands.
De regéring is er in handen vaneen Vorst,
en deze heeftgeene ministers,maareensenaat
van 16 leden.D eze vorm tde hûogste wetge-

langvallhethoogstegezagw ildem eesterm aken.

Eindeljk barstte de strjd lOs tussehen den
W ladika en Sara.
P2J/roWJj/endengouverneur
Radonéeh.In 1767 vertoonde zieh een avon-

vende,administratieve en regterljke magt,en ttlrier uit Croatië? S'
tlfan'
t
bs M ali genaamd,
m en heeft daarnaast een hooggel'egtshof te il
z M ontenégro? gaf zieh tzit voor den door
Cetinje,tle hoordplaats des lands.De rjks-in- de Orlows gewûrgden czaar Peter 111 van

komsten beloopen ongeveer 10000 ducaten, R t
lsland) vûnd vele aanhangers,w ist de verwaarvan de grootste helftaan denVorstwordt schillende partjen in Montenégro te vereenitoegekend; deze ontvangt daafenboven een gen en verdedigde het land metgoed gevolg

jaargeld van 8000 dueaten van Rusland.Het tegen de overmagt van den Pasja van Roeland is verdeeld in 8 districten,welke deor meni
ë)maar verloor in 1774 bj een oyroer
40 versehillende geslaehtenûfstamm en worden het leven. Ten gevolge van een manlfest,
bew oûnd. Elk distriet wordt bestuurd door door keizër Josepl
t 11 van Oostenrjk en
een gouverneur en elke stam door een oudste lteizerin Catkarina 11 van Rusland,bj den
ofOpperhoûfd.llethoofd van elk gezin el1de oo1'log vall 1788 tegen de Turken, t0t de

bestuurder fler htlisoljkf,aangelegenheden is
dehuisvador (gospotlar)()
n hethflot'
d van elke
gemeenteisdeotldste(starasjina).onderscheidene stammen kiezen wedereenvorst(knjas)

Mglltellegrjllen gerigt, grepen deze naar de

landsche aangelegenhedell.De vergadering dier

ztl :ùlogtell verwatthtell. Nu volgde een lallg-

wapens en hielden tot 1791 een Turksoh

teger van 50000 man in bedwang?maarzj
olttvingen bj den Vrede van Slstowa (4
t0tscheids-en vrederegter van hunne binnen- Atlgtistus1795)geenszinsdebelooning?welke
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durigtjdperk van rust,hetwelk de wladika van den Sultan de landstrook van Novosella,
Peter I Ti/froW f.p' aanwendde t0t regeling waardoordeMontenegrjnenvri
jentoegangverder binnenlandschezaken.Hj bevorderdeden w ierven naar de zee.Hierm ede echterw asde
vrede der stammen onderling, breidde de Vorst nog geenszinstevreden;in vçrtrouwen
bevoegdheid van het hoogste geregtshof uit op de bescherming van Rusland kwam hj telen gaf in het pMTetboek'' eene verzameling kensmethoogereeischen enzondertegenstand
der geldende weiten en gewoonten.Intus- van Oostenrtjk z0u de Porte hem de havenschen bleef het nieuwe staatsregteene doode stad Spitza hebben afgestaan.lntusschen ver-

letter,daar de Montenegrjnen geene belas- kreeg hj in 1870 de opheëng der Turkting wilden betalen en hetgouverneursambt sche millitaire cûrdons.In 1872 werd er al
behouden werd. Voorts betooliden zich de weder oorlog gevoerd,en vooralveroorzaakte

Montenegrjnen zeerOorlogzuchtig;zj namen het vermoorden van een aantalMontenegrjnen te Podgoxicza op den 19den October
1874 eene geweldige opschtldding in Montein 1812 Bocca en Cattaro.Zgn opvûlgerwas négro, dat alleen dotll,de tusschenkomstder
deel aan de veldtogten van Rusland tegen
de Franschen en Turken,en Peter veroverde

de Jeugdige,te Petersburg opgeleide,edele drie Keizersafzagvan denOorlog.Naauweljks
Peter Tilfroztl
dfj/ 11, die zich zeerverdien- was in den aanvang van 1875 dit conoid
steljk maakte Jegens zjn volk.Hj zorgde bjgelegd, toen de Opstand in de Herzegovoor de instelling van een regelmatig bestuur, wina uitbarstte,waardoor de hoop der M 0nbestaande uit een Senaat van 12 en uiteene tenegrjnen op eeu algemeen verzet tegen de
Guardia van 150 leden,en schafte de gouverneursbetl-ekking af. De laatste gouverneur,
Toek At
i pzlïcF
l, trok naar Cattaro.Hetwetboek van Peter I werd op nieuw geldig verklaard en de heëng der belasting geregeld.
Herhaalde oorlogen tegen de Turken sedert
1840 eindigden doorgaans m et de zegepraal

Porte verlevendigd werd.De weifelende hou-

ding van Rusland verhinderde de openljke

oorlogsverklaring vanMonténegro,maargeenszins de geheime ondersteuning der opstande-

lingen.Tegeljk metServiëechteraanvaardde
op den lsten Julj 1876 ook Montenêgro den

oorlog voor de algemeene Slawische zaak.

der dappere bergbewollers,maar zj konden De Vorst rukte met 15000 man naar Novode veroverdç plaatsen niet behouden. D e Sinje, werd wel is waar t0t den terugtogt
Montenegrjnen leden voorts een belangrjk genoodzaakt,maarbragttevenszjn driftiqen
verlies, doordien de Albanézen hun de eilan- vervolger) Moekthar-paqia, eene gevoellge
den Vradina en Lesendria Ontroofden en hun
'

nederlaag toe.De Turksche gevangenen wer-

alzoo eenebelangrjkebron vaninkomsten,de den metafschuweljke wreedheid milhandeld.
visscherj ophetmeervanSkoetari,ontnamen. Daar de Turken zich voorts met hunne
Na den dood van Peter11 (31 October1851) hoofdmagt naar Servië begaven, konden de
kwam zjn neefDaniloI Tï
Jrt
?znï&0
'''
-.
Nê)
':.
çot'
.
!/ Montenegrjnen weder aanvallenderwjze te
.J
aan hetbewind,dezedeedafstand van degees- werk gaan en den zlsten October Medoen
teljke waardigheid en wisttebewerlten,dat veroveren.De tusschenkomstvan Rusland ter
hj door Rusland en Oostenrijk a1sVorstwerd gunste van Servië bewerkte 00k in den oor-

erkend. Hj voerde in 1855 hetwetboek in, log tusschen Montenégro en rurkje voor
waarvan wj boven gesproken hebben,alsmede korten tjd een stilstand.Het CongYès te Coneene grondbelasting en algem eenendienstpligt. stantinopel vroeg in den aanvang van dit

In 1852- 1854 voerde hp een bloedigen oor- Jaar (1877)eeneaanzienljkegebiedsvergrool0g tegen Turkje,waarna commissarlssender ting voor Montenégro, doch die vraag werd
Groote Mogendheden de grenzen van zjn door Turkje van de hand gewezen,-.en nu
vorstendom afbakenden. Toen in 1858 een Rusland in Europa en Azië tegen Turkjeooropstand tegen de Turkscheheerschappj uit- 10g voerten het voornemen koestert om over
barstte in de aangrenzende Herzegowina,ver- den Balkan te trekken,hebben o0k de M onbood Danilo welis waar elke vjandeljklleid tellegrjnen de wapens weder opgevatom den
tegen de Turken,doch w eldra kwam het tot eeuwenouden strjd tegen de Porte voortte
bloedige botsingen, en zelf werd hj den zetten.
lzden Augustus 1860 door een Montenegrjn
M ontépin (Xavier Aymon de),een vermet een pistoolsehotuitwraakzuchtgewond, diensteljk Fransch romanschrjver,geboren
zoodat hj den volgenden dag overleed.Zjn te Apremont den 18den M aart 1824, was
neefaanvaardde nu a1s Nieolaas 1 .
rï/frt?zt
lif.
!/ reeds in 1848 alsstaatkunt
lig schrjver Werkde vorsteljke waardigheid.Ook onder dezen zaam tdoeh bepaalde zich vervolgens bj het
werd oorl0g gevoerd tegen de Turken.Laatst- leveren van romans en tooneelstuklten, die
genoem den overschreden de grenzen van M0n- eene realistische strekking hebben. T0t de

tenégro,behaalden bj Ostrog en Rjéka be. belangrjkste behooren: Les chevaliel'
s de
71 1)Lesviveursd'
autre.'
lanyrjke overwinningen en maakten in het' lansquenet (18474
beglnvan Septemberzich meestervanCetinje, tbis (1848)'', DConfessions d'un bohême
waarop de Vorst de hem voorgelegde vredes- (1849)''h )Le brelan de dames(1850)'7)
voorwaarden aannam , volgens welke ûnder- Mignonne'', (1851),'
La reine de Saba
scheidene plaatsen in M ontenégro, aau den (1851)''
Madémoiselle Lucifer (1873)''
w eg van de H erzegow ina naar Skoetari,door 31Geneviève Galliot (1851)'
rLes viveurs
Turksche soldaten w erden bezet. Daarna de Paris (1852- 1856, 13 dln)'',
plues
werd evenw el in 1864 de grensscheiding op f
illes de plâtre (1855,7dln)'',doorde polinieuw geregeld, en in 1866 ontving Nieolaas cieverboden, nlu'oKcierdefortune(1857,
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)Lesviveursde province (1859- zich door deze allengs uitde gunstdes K01160,10 dlnl''-- Les nlarionnettes du diable nings verdrongen e11 werd in 1687 van het
7 dlnl''

(1860)'' Le monlin xouge (1864)'' La
maison maudi
te (1167)'' en pLa femme
de Paillasse (1874)'7.Van zjnedrama'svermelden wj: pLe connétable de Bourbon
(1850)'', pLetotlr St.Jacques-la-Boucherie
(1856)'' pLa sirène de Paris (1860)'' -L'
homme aux fguxes de cire (1865)'' - en
1
)Lemédecin despauvres(1866)7',

Hot'en in 1691 O0k uit Parjs verbannen,
waarna zj bj afwisseling op hare goederen
en te Botlrbonvertoefde.Laterwerdzjvroom
en trad in de orde der dochters van den

heiligen Jaeob'
as, waarna zj den zisten Mei
1707overleed.Zjhad den Koning 8kinderen
geschonken, die gewettigd en tOt hertogen,
graven 0nZ.V01*h0V013W erden.

M ontéring ot'montltltr noemtmen aldatM ontesquieu (CharlesdeSécondat,baron
gene, wat t0t de uitrusting van den soldaat de l
a Brède et de),een vermaard Fransch
behoort.Aanvankeljk moestde krjgsman zelt' schrjver Op wjsgeerig-staatkundig gebied,
daarvoor zorgen, m aar na de inveering van geboren den 18den Januarj 1689 ophetkasde staande legers heeftde Staatziehdaarmede teel Brède bj Bordeaux, studeerde in de
belast.M eer bepaald w ordtdaarm ede thansde regten,werd in 1714 raadsheer bjhetParlekleeding bedoeld.Deze,door regimentskleer- mentvan Bordeaux en 2jaarlatervoorzitter
makers vervaardigd, bewaart men onder af- van dat ligchaam.ln diebetrekking washj
zollderljk opzigt in magazjnen,om zeten met anderen de grondlegger van de Académie

behoorljken tjd aan demanschappen te ver- aldaar. Hj trad ais schrjver het eerst Op
strekken.
metde zluettrespersanes(1721;laatste drt
lk
M onte-R osa (De), één der vier hooge 1874,2 dlnl'',waarin hj Onderhetm0m van
Penninische Alpengroepen, diezich tusschen een Pers de staatkundige, maatschappeljke
W allis en Itallé verheFen, vindt den hoog- 0n letterkundige dwaasheden der Franschen

sten van zjne 9 toppen in de DufourspitsOt
' van zjn tjd Op eene geestige wjzeaan de

den Gornerhorn,4638 Ned.elhoog en tevens kaak stelde.0m de wetten en inrigtingen der
het hoogste punt der Zwitsersche Alpen.Tot Europésche Staten, later door hem geschetst

zjne reusachtige uitloopers behooren deMi- in zjn pEsprit des lois'', naar eisch te leeschabelhörner, die zich ter hoogte van 4554 ren kennen, legde hti in 1726 zjne betrekNed. el verheffen.O0k ontbreekt heter niet king neder en volbragteenereisdoorDuitschaan reusachtige jsrivieren;deGornergletscher land, Hongarje, ltalië,Zwitserland,Nederis m eer dan 10 Ned.mjlen de Findelen- land en Engeland. In laatstgenoemd rjk
gletscher meer dan halfzoolang.Voortsheet't vertoefde hj 2 jaar en werd lid van de
men erden Allalinggletscher?den Macugnaga- Koninklgke Sociëteit van W etenschappen te
gletscher aan de zjde van Plémontenz.Uitde Londen,terwjl hj korttevoren ook onder
prachtige blaauwe jspoort van den Gorner- de leden der Académie te Parjs was opgegletseher treedt de Visp te voorschjn.Die nomen. Na zjn terugkeer op het kasteel
gletscher is aan hetondersteuiteindeongeveer Brède schreef hj: rconsidérations sur les
1/u Ned.mjlbreed en op veleplaatsen 25- causes de la grandeur et de la décadence
30 Ned.eldik en na den Aletschgletscher de des Romains (1T34)''en onder den pseudogrootste jsrivier der Alpen.Beneden dien niem van Chamles #'O?xJr@ ozlf de oDialogtlf)s
gletscherligt Zerm att,in het laatstder voor- de Sylla et de Lysimaque (1748)Y,, waarin
gaande eeuw n0g weinig bekend,doch thans hj het wezen van den dwingeland op eene
eene kolonie van hôtels. Hier maakte Saws- uitstekende wjze Ontleedde. Na langdurige
dc'
re den 13den Augustus 1792 een aanvang voorbereiding verseheen eindeljk zjn hoofdmet het beklimmen van den Breithorn. De werk : pEsprit des lois (1748, 2 dln)'', dat
Dufourspits is eerst bestegen in 1855 door de
gebroeders Smith.

M ontespan (Françoise Athênaïs,markiezin de),eenemaitresvan Lodewj;k XI7;
r,
koning van Frankrjk,werd geboren in 1641
en w as dedochtervan GabrieldeApcFzecFzpz
lftvf,
hertog de Mortemart.Zj trad in hethuweljk
in 1663 met den m arkies de M ontespan en
werd hofdame bj de Konillgin.Hoewelzj
m eer door bevalligheid en geestigheid uitmuntte dan door schoonheid, wekte zj de
opmerkzaamheid van Lodelci;kXITr,dieom
harentwille Larallière verliet. De markies,
die weigerde zjne goedkeuring te schenken
aan dezebetrekking,w erd eerstin de Bastille

opgesloten en vervolgens naar zjne goederen

gebannen. De echtscheiding volgde in 1676.

in nagenoeg alle Européschetalen isvertaald.

Daarin zocht hj een overzigt te geven van
de wetteljke instellingen in verband met de
plaatseljke omstandigheden in verschillende
landen. Hoewel hj als een man van vrjzinnige denkwjze godsdienst en zedeleer be-

schouwdealsafhankeljk van lucht-enrrondgesteldheid, aan gevoel van regten pllgt in
de staatsinrigting eene ondergesehikte plaats
toekende, en het absolute idee van regt ten
ofl'er bragt aan het beginsel,dat het heildes

volks dehoogstewetmoestwezen,vondzjn
stelseltoch geen algemeenen bjval.Vanzjne
overige gesehriften verlltt
?ldelzwjzjnepluettres t'
amiliaires (1767)'' enjzjn rTemple de
Cnide'. Hj overleed te Parjs den loden
Februarj 1155. Zjne gezamenljke werken
zjn bj herhaling in hetlichtgegeven.

Van 1668- 1682 voerde zt
jeene onbegrcnsde
heerschappj over den Koning en bezigde
M ontevidèo ofSanFdlèedeX(
)o7fetl
ï#lo,
hare magt t0tbevrediging harer eerzucht.Zj de hoofdstadderZuid-Am erikaanscherepubliek
deed hare kinderen opvoeden door deweduwe Uruguay, ligt aan den mond der Rio de la
ater madame de A cilfezlpl, zag Plata en aan den Atlantischen oceaan amphik%eaeron, l
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theatersgewjs op een klein schiereiland en tramontanen.In den zomer van 1856 vertrok
bestaat uit de Oude Stad, die zicllvan het zj naarCalitbrnië)huwdehier)10gtweemaal,
fort San José t0t aan de Groote Marktuit- nameljk eerst met een dagbladredadeur,en
strekt, en uit de Nieuwe Stad,bjnageheel daarna met een Duitschen geneesheer, hield
door vreemdelingen gebouwd en slechts êêne
straat vorm end.De stad heefteenehaven m et
een vuurtoren,welke zich verheftop eenberg
ter hoogte van 142 Ned. el, waar zich 0ok
eenige vestingwerken bevinden,- voortseene

na den dood van dezen voorlezingen te NewYork, ging in 1855 naar Australië,was in
1856-1858 weder in deVereenigde Staten,in
1859 te Londen,en in den aanvang van 1860

neurvan BnénosAyres gestlcht.

te Veracruz geland,als godsgezanten deed be-

te New-Rrork,waarzj den 3osten Junj 1861
fraaje hoofdkerk, een collège,eene munt en in armoede overleed.
M ontezum aofModltellzoma,devôôrlaatste
een levendigen handel. In 1876 zjn er 1662
schepen binnengevallen en 1723 uitgezeild. beheerscher van hetMexicaansche rjk,voorNadat de welvaart der stad doo1-den negen- dat het door de Spanjaarden veroverd was,
Jarigen oorl0g metBuénosAyres,diein 1851 aanschouwde het levenslicllt in 1480 en beeindigde,aanmerkeljk vprminderd was,iszj klom in 1512den tl'oon.Hj maaktezich bena dlen ti
jd wederbegonnen te bloejen,z00- roemd door dappçrheid en wjsheid.Tevens
dat zj in 1872 ruim 105000 inwonerstelde. echterwashj bjgelooviy en vreesachtig,z00Zj is in 1726 doorden Sgaanschen gouver- dat hj in 1519 de Spanlaarden,onder Cortez

M ontez (L01a), eene bernchte danseres, groeten,waarnadezezich opgewektgevoelden,
geboren in 1820 te Montrose in Schotland, om de hoofdstad te bezoeken,waar deKoning
wasdeonwettigedochtervaneenSchotsch oë- hem met eerbewjzen en geschenken ontving.
cier en van eeneCreoolsche.Zjwerdopgevoed Corlez loktehem hierinhetpaleis,hetwelkhj
op eene kostschoolteBath entrouwdein 1837 aidaar betrokken llad,enhieldhem gevangen.
metden luitenantJames,dien zj in 1838naar
Oost-lndië volgde.Doch reedsin hetnajaar
van 1840 verlietzjharenechtgenootenkeerde
naar Europa terug. Hierop leidde zj in ver-

Ontmoedigd en buiten staat om wee
-rstand te
bieden,bevestigde M ontezuma deheersehappj
van den veroveraar en huldigde den Koning

van Spanje.Toen hj bj een opstandvanzjn

verschillende steden van Engeland een avon- volk tegen degehat
eSqanjaardenderustzocht
tuurljk leven, verwisselde te Partls haren te herstellen, werd hp door een steenworp
naam metdien van Lola of'DoloresM ontezen ernstig gekwetst;hj weigerdeallegeneeskundoorreisde daarna als Spaansche danseres een dige hulp,rukte hetverband van zjnewond,
root gedeelte van Europa. Hare verwikke- en Overleed in Junj 1520.
llngen met de Duitsche en Russische policie
M ontferrat,te voren een zelfstandigheren de talrjketweegevechten,waartoe zjaan- togdom, omringd door Piémont, Milaan en
leiding gat'
,verschaften haar eene zekere ver- Gehua,doch thans een gedeelte van de Itali-

maardheid;ten laatste evenwelwerd zjnage- aansche provincie Turjn,strekte zich uittus-

noeg nergens meergeduld.In 1846echterwist schen de Zee-Alpen en de P0 m et eene 0p-

zj teMunchen,waarzj alsdanseresoptrad, pervlaktevan 50 E:)geogr.mjlenhadCasale
de gunst te winnen van koning Lodewi;k 1. Monferrato tot hoofdstad. Dit land was in
Hier ergerde zj door haar overmoedig enlos- den tjd der Romeinen een gedeelte van Libandig gedrag de bevolking,en toen het Ul- gurië,kwam i
n 568 aan hetLonqobardische
tramontaansche ministérie Abel weigerachtig en in 773 aan het Frankische rjk en werd
was,haarhetburgerregtteverleenen,bewoog

zj den Koning om datkabinette ontslaanen
poogdeaan hethoofd derstudentenvereeniging
rAlemannia'' den Vorst en zjne ambtenaren
schrik aan te Jagen.Met toestemmingvan het

onder Kaeelde Groote doorgraven2laterdoor
markgraven bestuurd.D oorverervlng verviel

hetin 1306 aan een zjtak van hetGrieksche

Keizershuis en in 1536 aan M antua.In 1574
verhiefM aœimiliaan 11 hettoteenhertogdom,
nieuweministérieOettingen-'
c cl/erq
sfdïozontving doch in 1703werd hetaan Savoyetoegevoegd.
zj nu hetburgerregtin Bejeren en den titel M ontgolfer,zie Lnclttballon.

van gravin Tan Landsfeld.Toen echterinFe- M ontgom ery of M ontgomerysMre, een
schap in het Engelsche prinsdom W allis,
bruarj 1848doorLolaveroorzaaktebotsingen graal'
onder de studenten aanleiding gaven t0t het
sluiten deruniversiteit,ontstond erzulk eene
gisting onder het volk, dat de Koning zich
genoodzaakt zag,degravinteverwjderen,en

nadat Lodewjik de kroon had nedergelegd,
verloor zj hetburgerregt.Na velerleiomdolingen begafzj zich nunaarLonden,waar
zj in 1840 in hethuweljk trad metHeald,
luitenantder garde;doch in 1850 gafzjhem
in Spanle zgn afscheid.ln 1852 ging zj naar

en omringd doorde graafschappen Merioneth,
Denbigh, Salop,Radnor en Cardigan,telt op

35,7 I
EIgeogr.mj1omstreeks 70000 inwoncrs.
Het grootste gedeelte des lands is metkale
Ofm etheide begroeide bergen bedekt,diezich
evenwel niet hooger verheFen dan t0t 751
Ned, el. Naar de oostzjde worden de dalen
wjder en vruchtbaarder. Bjna het geheele
graafschap behoort t0t het stroomgcbied van
de Severn.M en heefterOnderscheidene ltanalen, van welke het M ontgomery-lkanaal het
voornaam ste is. Het klim aat is er zacht en

Amerika,betrad ook dl
iâr weder als danseres
het tooneel, g>f rMémoires'' in het littht en
vervulde rollen ln door haar vervaardigde gezond?en men heef'
ter210/nbouwland,30%
stukken,aan hare eigene lotgevallen in Beje- weiland en 31/c0,
/cdebb,
osc6700
h.Me
n telde erin1875
rui
m
14000
paar
0 runderen,357000
renpntleend,waarin zj optradalsdegene,die

gemeld land bevrjd had vanhetJuk derU1- schapen en 22000 zwjnen.De mjnontginning
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leverter voorts l00d-,zink-en koperertstlei- in 1811 a1s gevolmagtigde naarhetHofvan
en molensteellen. De l'
abrieknjverheid ls er groothertog Ikrdinand 'plzl W 'iirzbnrg, werdin
van weinig belang. D e evenzoo genoem de 1814 brigadegeneraal,was gedurende de H 0nhoofdstad,aan de Severn gelegen,telt slechts derd Dagen adjudant-generaal van Napoleon
1500 inwoners.- U0k dehoofdstadvan den en volgde hem naarSt.Helena.DeKeizerbeNoord-Amerikaanschen staat Alabama draagt lastte hem met deuitvoering van zjn testaden naam van Montgom ery. D eze stad,m et m ent en met de bewaring van een gedeelte
M obile door een spoorweg verbonden, heeft zjner handschriften, zoodat htjmet generaal
14 kerken, een.levendigen katoenhandel en Gouryaltd de pM êm oires pour servir a l'hisruim 10000 inwoners. Toen ztiin 1865 v001
* toire de France sous Napûléon écrits à Ste
de troepen der Unie bezweek,werden ero.a. Hélène sous sa dictée (1823- 1825, 8 dln.;
80000 balen katoen verbrand.
gde druk, 1830)''in hetlichtzond.Daarhj
M ontgom ery. Onder dezen naam vermel- in 1840 deel genomen had aan den aansl
aj
Van zbouis N apoleon te Boulogne, werd hp
den wj:
Gabriël de M ontyomery, een Fransch rid- gevat 0n doorde kamerderPairst0t20-jader, gesproten uit een Schotsch geslacht rige kerkerstraf veroordeeld.lntusscllen veren oëcier bj de Schotsche ljfgarde te Parjs. gunde men hem,zjn straftjd metLoltisFlHj had hetongeluk,op een tournooiteParjs poleon te H am te ondelgaan. D e FebruarjBendrik .
1$ koning van Frankrtjk,metwien omwenteling van 1848 stelde hem 0y vrje

hj eene lans brak,meteen splintervan dat voeten en htjwerd zelfsin 1849t0t1ld van
w apen een oog uitte steken,zoodatde Vorst hetW etgevend Ligchaam gekozen.00k echreef
aan de gevolgen daarvan Overleed.Nadatzich hj:pRécitsdela eaptivité de l'empereurNaM ontyomery ten gevolge van die noodlottige

poléon à,Ste Hêléne'', en overleed den 24sten

gebeurtenis een tjd lalg had opgehouden Op Augustus 1853.
zjne goederen en daarna,in Engeland,waar M onthyon,zie M ontyon.
M onti,(Vincenzo),eenberoemdItaliaansch
hj t0tdeProtestantscheKerkOverging,keerde
hjbjhetuitbarstenvandenburgerogrlogterug, dichter, geboren den 19den Februarj 1754te
streed in de gelederen der Hervormden en Alfonsine bj Ravenna, studeerde te Ferrara
verdedigde in 1562 Rouentegen hetKoninkljk en vervaardigde reeds vroeg Latjnsc,
he en
leger. Na het bezwjken van deze stad nam Italiaansche verzen.In 1778 ging hj metcarhj de vlugtnaarNormandië.In 1569 snelde dinaalBoryhese,legaatte Ferrara,naarRome,
htj de koningin van Navarre,Jeannet
/'a4.
JùreJ, en hier benoem deL'lgiyiWrtzcc/zb,een neefvan
te hulp en veroverde Orthez.Hoewelhj met Pius Jrs hem t0tzjn secretaris.Hj had t0t
Coligny ter dood veroordeeld was,ging hj o? dientjd sl
echtslossedichtstukjesvervaarna den Vrede van St. Germain naar Parjs. dl
gd,dooh hetvoorbeeld van Al
plrigafhem
D00r gelukkige omstandigheden Ontsnapte hj aanleiding, Om zjne krachten aan het drama
in den Bartholomaeusnachtaan den dood,be- te beproeven.Zju treurspelpAristodemo'' in
gaf zich naar Engeland en keerde in 1573 1785 Opgevoerd,vond grootelzbjval,hoewel
terug m et eene vlootom 1ua Rochelle te Ont- dezem eervoortvloeide uitdeschoonetaal,dan
zetten. Daar deze Onderneming niet gelukte, uitdenbelangrjkeninhoud.Mindertoejuic.
hing
landde hj in Normandië, verzamelde aldaar genootlater ztjù tweedetreurspel:pGaleotto
een aanzienljk korpsHugenoten en begon op Manfkedi-''Toen in 1793 de Fransche gezant
sq:erille te Rom e door hetvolk vereigen gezag oorlog tevoeren.Hjmoestzich Huyo Wtz.
echter den 27stenMei1573bj Domtkontover- mûord werd,schreefM ontL zjne beroemde
geven en werd Juist een Jaar daarna op last DCantiea,in morte di Ugo Basville''in 4zanvan Cafarina #di M ediei onthoofd.
gen en in terzinen,zjn schoonste gedicht en
James M ontgomery, een Engelsch dichter. de gelukkigste navolging van Dante in de
Hj werd geboren den 4denNovember 1771 te nieuw ere Italiaansche letterkunde.In weerwil
Irvine in Schotland, zag zich te Londen bj van de conservatieve gezindheden,welke hj
den boelthandel geplaatst en werd in 1792 in de hekeldicbten: rLa Feroniade''en rLa
m edewerker aan het liberale msheffield Re- rMusogonia''aan den dag legde,verheerljkte
gister''.Alsdichterleverdehtj:r'
fhewanf
lerer htj den intogt der Franschen en hetnieuwe
of Switserland and other poems (1806)*' - bewind, zoodat hj benoemd werd t0tsecre4The W est-llldies (1809)'',- ,,Theworld be- taris dez. Cis-Alpjnsche Republiek. Na de
toreteflood(1813)''?- mGreenland(1819)''
:- komst van het Russisch-oostenrjkscheleger
r
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l
nal in 1799nam hj dewjk naarParjsenschreef
hymns f0r public,privateand socialdevotlons er zjn derde treurspe
jo Gracco'' en'
y l: rca
(1853):'.Hj overleed den 30stenApril1854, zjne pAlascheroniana', een gedicht op den
en zjn r?poetical works'' zgn in 1854 in dgod van den beroem den wiskunstenaar M a.s
4 deelen tlitgegeven en in 1875 herdrukt.
c/zertlzpï,hetwelk echter onvoltooid bleef.Na
M ontholon (Charles Tristan de), graaf den slag van Marengo keerde hj naar ltalië
nan Lee, adjudant-generaal van keizer Napo- terug,en w erd er hoogleeraar in de welspreleon 1, werd gehoren te Parjs in 1783,trad kendheid,eerstte M ilaan en daarna tePavia.
op lsclarigen leeftjd in dienstbj de marine, Hj hield er echteralleen de openingsredevoedoch in 1797 bj hetleger te lande,streed in ringen, w ant toen Napoleon t0t koning van
Italië,Duitscbland en Polen en werd in 1807 Italië was gekroond,benoemde deze hem t0t
be
vorderd tot kolonel.In 1809 kwam hj als historioqraaf en hofdichter.ln laatstgemelde
'
kamerheer in de nabjheid desKeizers,ging betrekkmg vervaardigdehjonderscheidene ge-
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legenheidsgedichtentereerevanhetKeizerljk présente et de celle qui se prépare (1829)''
Huis,alsmede den rBardo della Selva Nera'' poogde hj zich halverwege tusschen depareen gedichtin7zangen terverheerljkingvan tjen te plaatsen?doch reeds in zjne nMéde overwinniugen des Keizers. Na den val moires snr la revolt
ltion française, le convan Napoleon bragt M ontieven gewillig aan sulat, l'
empire et la restauration (1829, 2
den nieuwen gebiedervan Ttalië,aanI'rans1, dlnl''keerdel1j terug totzjnearistocratische
zjne dichterljke hulde en bleefin hetbezit gevoelens.Na hetoptreden derJulj-dynastie
van zjnJaargeld.Hj leverde voortseeneuit- werd l1j een jveraarvoordeze en zag zich
m untende vertaling van den pllias'',- pPro- t0t pair benoemd. In 1832 baarde hj in
posta dialcune correzionied aggiunte aldizi- de Kamer der Pairs g1*oot opzien als verdeonariodellaCrusca (1817- 1824,6dln)'',- diger der slavernj; hj overleed den 9den
en keurige uitgaven van verschillende werken December 1838.
van Dante.Hj overleed teMilaan den 13den M ontluçon, eene arrondissementshoofdOctober 1828.Vooralmet betrekking t0tden st
ad in hetFransche departementAllier,liqt
vorm behoorthj t0tde voortreleljkstenietl- aan de Cher, bj het begin van hetBerrlwere dichters van Italië. Zjne gezamenljke kanaalen aan den spoorw eg vanBourgesnaar
werken zjn in 1830in 6 d.
eelen,en in 1874 Lyon. Men heeft er een geregtshot', eene
in pén deelin het licht verschenen.
njverheidsschool,fabrieken van glasen spieM ontiyny ,zieMontmoreney (Florisvan). gels,van jzeren en stalenvoorwerpen,meMontko isde naam van een grafeljk ge- taalgietertjent een aanzienljken graanhandel
slacht in Spanje.Zjn stamvaderwasde Ge- en ruim 21000 inwoners.
nuëes A e-qidi'us .foct-e-t/rc,door de Reptlbliek
M ontm .
artre, eene aan de noordzjde
van Genuain 1340aankoningAvbns'
tœXTvan van Parjs zich verheFende hèogte, op wier
Castilië tegen de Mooren ter hulp gezotlden zuideljkehelling het voormaligegroote dorp
en door dezen benoemd t0tadmiraalengraaf M ontmartre verrees, dat in 1860 met de
van Palma.Hj verkreeghetbuitengoed M0n- nabjgelegene gehuchten a1s 18de arrondissetjo in Estremadura in eigendom,hetwelk in ment bj de hoofdstad gevoegd werd,ligt130
1697 door Karel11 t0t een graafschap verhe- Ned. el boven de Oppervlakte der zee en
ven werd.CbrLstofel'
ptzzlPorto Carrero,graaf heette oorspronkeljk naareen aldaar aanwevan MontI
jo en markiesn@n Wlrcc'
rpf.ttrad zigen tempelvan den oorlogsgodM onsA lrfi,:.
in het huweljk metdezustervan den graaf Deze naam is eohter later in dien van M ons
nan Teba uit het alotlde geslacht Guzman en A.&g*fyrf:- veranderd, omdat de Heilige DLovoegdedezengraventitelbj dienvanzjnhuis. zet
çïf4.
vmetzjne medgezellen aldaarden marEen telg vanditgeslacht,degraafvanAt
IIJï/O, teldood onderging. Sedert 1133 verhief zich
hertog ran Tellrtxzltft:, diende in den oorlog opden Montmartreeenerjke,doorbedevaartvan Naqoleon tegen Spanje alskolonelderar- gangers druk bezochte abdj der Benedidjtillerie ln het Fransche leger, nam in 1814 nen,w elke gedurende deRevolutieopgeheven,
deelaan de verdediging van Parjs,waslater doch in den laatsten tjd hersteld werd.Aan
Jaren lang 1id van den Spaanschen Senaaten den voet &an den Montmartre ligt het even
overleed in 1839.Zjne doehteris de voorma- zoo genoemde kerkhof (Cimetière de Montlige Fransch? keizerin I:'
mgénie(ziealdaar). martre of du Nord) voor de noordeljk arronM ontlosler (François Dominique Rey- dissementen van Parjs. Toen in 1814 de
naud, graaf de), een bekend staatsman en Verbondene Mogendheden in Frankrjk viepair van Frankrjk,geboren te Clermontin len, deed N apoleon 1 den Montm artre verAuvergne den llden April 1855, werd door sterken, en den 29sten Maart van dat Jaar
den adelin 1789afrevaardigdnaardeGenerale had er een bloedige slag plaats,waarop de
Staten. Na d: ontblnding der Constituante in capitulatie van Parjsvolgde.In 1815werden
1791 nam hi
J- de wjk naar Coblenz en ver- er de vestingwerken terbeveiliging derhoofdvolgens naar Londen,waarhj den mcourrier stad uitgebreid, maar na eene dappere verde Londres''redigeerde.In 1800 ontving hj dediging aan deEngelschen overgegeven.Bj
.

Van de .Bourbqn.n den last om met Bonapaete den opstand der Commune in 1871 werd die
over eene verzoening te onderhandelen,maar hoogte door de oproerlingen bezet en van

werd een aanhanger van laatstyenoemde en batterjen voorzien.Eene straat en een bouzag zich geplaatst bj het mlnistêrie van levard in hetnoordeljk gedeeltè van Parjs
Buitenlandsche Zaken. Meermalen vergezelde

dragen o0k den naam van Montmartre.

M ontm orency is de naam van een
hj Napoleon op zjne veldtogten,doch nam
in 1812 zjn ontslag en vertrok naarItalië. adelljk geslacht in Frankrjk en in de NederEerst na de Restauratie keerde hj in zjn landen. Het ontleent zjn naam aan hetgevaderland terug en legde het w erk ter perse, hucht van dien naam nabj Parjs en zjne
te voren op last van Napoleon geschreven, leden voeren sedert 1327den titelvan reerste
maar later door dezen afgekeurd: pDe la baronnen van Frankrjk''
.Van de leden vermonarchie française depuis s0n établissement melden wj:
Anne
de
M
ont
mo
re
nc
y,
ee
n
uitstekendFransch
Jusqu'à n0s Jours (1814, 3 dln; 2de druk
1815, à dlnl'' In 1826 gaf hj voorts zjn veldheer,pair,maarschalk en connétable van
rMémoire à consulter'' in het licht, waarin Frankrjk.Hj werdgeboren den 15denMaart
hj te velde trok tegen de woelingen der 1492 en Opgevoed metFranLois I,streed in

Jezuïeten,weshalve hj in ongenadevielbj 1515 bj Marignano en verdedigde in 1521
K-el X. In zjn vlugschrift: pDe la crise met Bayard de stad Mézières. In den slag
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van Bicocca (1522) verkreeg hj den maarschalksstaf en in 1525 werd hj bj Pavia
metI'
ranLolsI gevangen genomen.Hj kwam
vroeger op vrtje voeten dan laatstgenoemde,
stelde in Frankrjk allesin betwerk Om den

nadat hj gebiecht had, sloeg.de beuleen
koord om zjn hals en verworgde hem j

Grand maîtredeFrance.''Bjdehernieuwing
vandttnoorlogsneldelzjKarelFmet60000man
tegemoeten behaaldebjSusaeeneglansrjke
overwinning.Metdergeljken voorspoedvoerde
hj bevelin Picardië en in Piplnonten werd
in 1539 tot connétablt
?verheven.Doordien hj

l7cjarigenleeftjdwerd hjdoorLodewî
jkXIII

Koning uit de gevangenschap te verlosselz elz
werd door dezen daarvoor beloond met het
gouvernementvan Languedoc en den titelvan

waarna de K oning hetgerucbtdeed versprei-

den, dat hj van verdrietgestorven was.Hj
was versierd md de Orde vau het Gulden
Vlies.
H enri .2f, hertog de M ontmoreney,geboren
te Chantilly den 3osten April1595.Reeds op

t0t admiraal belloemd, behaalde eene overwinning in Lânguedoc,ontrukte in 1625 aan
de verdedigers van La Roehelle de eilanden
Ré en Oléron,streed voorspoedig in Piémont
en nam in 1630 generaal Doro gevangen.

zich zeer aanslootaau denKroonprins,wekte llierdoar verkreeg hj den maarschalksstaf,
hj het wantrouwen des Konings?zoodathj maar sehaarde zieh vervolgelzsaan dezjde
het H0f moest verlaten t0t aan dt? troons- valz hel-tog Gaston rtz// Orleans en voerdeten
beklimluing van H endrllc 11.D eze riep hem zi
nen behoeve de wapens in Languedoc.
.j
loltelieu beschuldigde hem toelzvanmajesaanstonds terur en herstelde hem in ztine R'
vroegere waaldlgheden. Bj eene poging Om teitssohennis, en de maarschalk Sohomber.q
St. Quentin, hetwelk door de Spanjaarden leverde den lsten Septembel*1632 den oproeraarin Montmorenoy gewond
belegerd was,te ontzettenyverloor hj den lingen een slag,w'
slag,vielin de handen dervjalzden en be- en gevallgen genom en werd. Het Parlem ent
vorderde,Om zjnebevrjding tebespoedigen, te Toulouse sprak het doodvonnis over hem

den onvoordeeligen Vrede van Châteall-cam- uit, hetwtllk den 30sten Octobervan laatstge-

bresis, waardoor hj het vertrouwen verloor noemdjaaraldaarvoltrokken werd.
van Ikanft
ois II.Daarentegen genoothj ver- M athie. JèrrozFJIJCi/JdeLaval-M ontmorencyj

volgens de gunst van K arelIX .Na het be- Fransch minister en pai'
'gedurende de Resruchte driem anscbap?door hem gesloten m et tauratie.Hj wasgeborento Parjsden loden
den hertog de Gsfid:en den maarschalk Sifzf Julj 1766, stt
'eed in den Noord-Amerikaan-

Andrl, streed hj tegen den.prins de Condl
in den slag van Dreux (1562) en werd gevangen genomen.Intusschen washj in 1563
reeds weder op vrje voeten, verdreef de
Engelschen uit Hâvre, versloeg de tbzl#/ in

schen vrjheidsoorlog en werd bevorderd t0t
generaal. Bj het uitbarsten der Revolutie
vertegenwoordigde hj als afgevaardigdevan

den adel in de Constituante de denkbeelden
van den vooruitgang,en toen de buitenland-

1567 bj St.Denisen overleed teParjs aan sehe Mogendheden Frankrtjk bedreigden,
de aldaar bekomene wonden op den llden diende htjonder maarschalk Lî
bekner.Degebeurtenissen van 1793 noodzaakten hem om
Novembervan laatstgenoemdjaar.
I'loris '
tlt- M ontmoreney, baron ran aVoA?- de vltlgt te lzem en naar Zw itserland.Na den
tiyny,een broedervan PltilipsrtzzlM ontmoreney, val van het Schrikbewind keerde hj naar
graaf ran Hoorn (zie aldaar). Ilj werd ge- Frankrjk terug en trad op alseenvoorstander
boren in 1528, zag zieh kort na de troons- der Restauratie.ln 1814 werd hj adjudant
beklim ming van Philips 11 benoemd t0tstad- van den graafran .
z1.9-/oi.:,vergezlllde in 1815
houder van Doornik en vertrok in 1561 op de hertogin l
tan x4z
tyozfllz
/z/ naar Bordeaux
last der Landvoogdes naar Spanje,OnR den enLonden enbegafzlthnaarLodetvî
j
,kX V111

Koning van den toestand deslanélsteonder- te Gent. W eldra werd hj pair,in 1821 mirigten.Hoewelhj nietbeboorde t0thet Vel.
bond der Edelen, wa: hj een tegenstander
van de Inquisitie en van de bloedplakkaten.
Voortswashj eenvjandvanGranrelle.Nadat
hj met jdele beloften wasteruggekeerd,be-

nister van Buitenlandsche Zaken en kort
daarop vOorzitter van het Kabinet.Als ge-

zant woonde hj in 1822 het Congrès te
Verona btj en drong in 1823 aan op de tusschenkomstin Spaqje.W egens Onaangenaamschouwde men hem en Gllmas, markgraaf heden met Villêle legde htj eehter in dat
van Bergen,als de meest geschikte personen jaar de portefeuille neder. Als een voorstanom den K oning t0t gematigder gevoelens der der Jezuïeten genoot hj de gunst van
te bewegen.Met weerzin aanvaardde hj Op Karel A', die hem t0t Opvoeder benoem de
nieuw den togt naar Spanje, werd er door van den jeugdigen hertgg ran Wtvdt
vtwz.In
schoone toezeggingen om den tuin geleid en 1825 werd hj l1d van de Académie,en over-

vroeg m eerm alen, doch vrtlchtelops, verlof leed den 24sten Maart 1826.
om naar Nederland terug te reizen.Zoodra
M ontpellier,de hoofdstad van hetFranhet berigt der gevangenneming van Eymontd sche departement l'
Iéral
llt?ligt in een bevalep H oorn te Xadrid was aangekomen,werd lig oord 7 Ned.mjlvau deMiddellandsche
o0k Montiyny in het kasteel Segovia in Ze0 en isamphitheatersgewjs gebpuwd aan
den kerker gew orpen. Vervolgens vervoerde de helling van een berg, langs wiens voet
m en hem naar het slpt van Sim ancas, en de Iuez hare wateren voortstuw t. De stad
aldaar ontving hj de tjding,dat hj zich op heeft uit'de verte met hare kflepels en torens
den dood moest voorbereiden. In den nacht een indrukwekkend voorkom en? maar van
van 15 October 1570 traden de beul2 een binnen iszj,metuitzonderingvan denieuwe
monnik en een notaris in de gevangeuls,en voorsteden en boulevards,naauw en hoekig
X.
43
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gebouwd. Zj is verdeeld in 6 wgken en er eene soort van republiek. Eerst na eene
telt bjna 59000 inwoners (1872). Tot de langdui-ige belegering'gat'zj zic.h over, en

merkwaardigste yebouwen behooren er:het met den aldaar gesloten vrede (21 Odober

paleis van Justitle,met een zuilengevelter 1622)eindigde de negende Hugenotenoorlog.
breedte van 60 Ned.el en metde standbeelM ontpensier is de.
naam vaneenFransch
den van Cambaelrès en den cardinaalFleury, graafschap, dat sedert de 15de eeuw toebede école de médecine metfraaje zalen,een hoorde aan de B ourbons,. hetvorm de sedert
ontleedkundig muséum en eene boekerj van 1539 een hertogdom en vervielin 1608 door
30000 deelen, het stadhuis, de schouwburg huweljk aan hetgeslachtOrleans.Van hen,
met een gevel in Dorischen stjlen hetzie- die den naam Montpensier droegen of n0g
kenhuis. Op het beplante plein Peyron,ver- dragen,noemen wj:
sierd met een ruiterstandbeeld van Lodewqk Anne Marie .& Z.:6 #'Orllans, hertogin de
XJF,verheftzich een terrasmeteenegroote A '
pzlfzdzzqsï:'rj bekend onder den naam van
waterkom , wier drinkwater over een afstand madlmoi
selle.Zj was de docàtervan Gaston

van 14 Ned.mj1 derwaartswordtgevoerd. d'Orllans,eenbrnedervan LodewbkXfff,en
Onder de 24 kerken is de hoofdkerk van St. aanschotlwde het levenslicht te Parjs den
Pierre wegens hare kunstgewrochten het be- 29sten Mei 1627.Daarzj deerfgenamewas
van 20 millioen frjtncs,4 hertogdommen, de
langrjkst.
M ontpellier is de zetel van hetdepartem en- heerljkheid Dombes en het graafschap Eu,
taalbestuur,van een bisschop,van een Hem verhinderde het H0ftelkens hare huweljksvormd consistorie, van eepe académiej van plannen, en toen haar vader de zjde koos
eenige regtbanken en van onderscheidene van Condé. voegde ztjzich bj de Frondeurs
consuls van buitenlandsche Mogendhetlen.D e
universiteit, eene der oudste van Europaj
bestaat uit3 faculteiten;zj verreesin 1180,
nadat er reeds sedert den aanvang der lode
eeuw eene geneeskundige school had be-

en bewees hun door haar vast karakter in

1652 bj de verdediging van Orleans en bj
egn gevechtin de voorstad St.Antoine,waar
zj T'
urennedoorde kanonniersderBastillet0t
denterugtogtnoodzaakte,belangrjkediensten.

staan,door uitSpanjeverdrevenegeneeshee- Na heteindigen van den 00r104,waardoorzj
het door Mazarin geopend uitzlgtop een htlweljk metLodewnkXIV vernietigd had,begafzj zich naarharegoederen.Eerstin1651
m0ytzj wederaanhetHofverschjnen)waar
Voorts vindt men er eene hooyeschoolvoor zj ln 1669,schoon 42jaren 0ud,eenehartsartsenjmenqkunde,een seminarlum,een ly- togteljke toegenegenheid opvatte voor den
céum ,opleldingsgestichten vooronderwjzers jeugdigen graaf deZx zffv.Reeds had Lodeen onderwjzeressen, muziek- en ambachts- lpïj/cXlV zjnetoestemming t0thethuweljk
ren gesticht. De hiermede verbondene botanische tuin is de oudste van geheel Frankrjk;hj werd gesticht door Hendrik 1Jr en
heeft eene oppervlakte van 44400 (E) Ned.el.

scholenjeene stads-enuniversiteitsbibliotheek, gegeven,toen madam e de M ontespan hetverieder metongeveer 35000 deelen,eenmuséum hinderde. Daar echter de .ftzvzvl in hetg0-

voor sGhilderjen, medailles,vazen enz.,een heim in het huweljk was getreden raet de
kabinet voor natuurljke historie,eene sterre- rjke erfgbname,deed deKoning hem in 1670

w acht,onderscheidene inrigtingen van welda- in de gevangenis opsluiten, en slechts door

digheid en talrjkegenootschappen.Denjver- hetafstaan van hetgraafschap Eu en vyn de
heid bloeit er ongem een. M en heefter eene heerljkheid Dombesaandenzoon vanmadame
groote fabriekvanstearinekaarsen,w askaarsen
en zeep met 400 werklieden, w erkplaatsen
voor marmer en andere gesteenten,fabrieken

de M onte&pan gelukte het haar na verloop

en allerleivoorwerpen van behoefteenweelde.
T0t bevordering der gemeenstthap dient de
spoorweg, van Nîmes over M ontpellier naar
Cette, waar de handelsartikels aan boord
worden genomen, de spoorweg naar Lodève
en het kanaal langs de Lez.- Montpellier
is het M onsze.:.:'l4Itzz'ff.
: ofM onsw'
llellJrlzzlder
Romeinen en was in de lode eeuw nog e6n
dorp, hetwelk toebehoorde aan den bisschop
van Maguelonne.Van 1162- 1258 werden er
onderscheidene conciliën gehouden. In 1276

len herdrukt.
A ntoine A crïe PltLlippe Zt
)ll #'Orlêans,

van 10 jaren de kerkerdeur te ontsluitenvoor
haren echtgenoot.Deze betoonde echter weivan instrumenten,wolwasscherjen,korenmo- nig erkenteljkheid vool' hare opoleringen,
lensaan de Lez,loojerjen,jzer-en koper- maar begafzich in 1685 naar Engeland.Eingieterjen.Voortsisereen levendige handel, deljk werd zj vroom ,en overleed den 5den
vooral in wjn en brandewjn, alsmede in Maart1693.HarepMémoires''zjn in 1729in
graan) vee, zout,olie,hennep?zjde,w0l het licht gegeven en in 1858- 1859 in 4 deehertog deA ozlfwes.
sïe ,vjfde zoon van Lonis

TMJYZ:, koning van Frankrjk. Hj werd
geboren den 3lsten Julj 1824, trad in

dienst,streed in Algérië en huwdein 1846

met de Spaansche Infante Lonoa (geboren
den 3osten Januarj 1832).HetHuis Orleans
waandebj de kinderloosheid van lsabellaT$
dat het zich daardoor verzekerde Van den
troon van Spanje.Na deFebruarj-omwentevervielhetaan de koningen van Majorca,en ling van 1848 begafhj zich naarEngeland,
in 1349 door aanltoop aan Pltilipp'as' VI van vervolgens naar Spanje, waar hj te Sevilla
Frankrjk. In 1538 werd de bisschopszetel zjn verbljf hieldjen werd erin 1859 kapivan M aguelonne naar Montpellier verlegd. tein-generaal van hetSpaansche leger en inTen tjdevan HendrikIII maakten deHuge- fant van Spanje. In 1868 werd eene wjd

aoten zich meester van deze staden stichtten

vertakte zam enzw ering ontdekt, welke ten
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doel had, Isabella van den troon te stooten brandewjnstokerjen,bierbrouwerjen,scheepsen den hertog de .rozdf.pdzl,
sier daarop te ver- ti
mmerwerven, sirarenfabriekent zeepziede-

heft
m.Dezewerd toen uitSpanjeverbannen.
Hj legde zjne Spaanschetitelsen waardigheden neder en vertrok,maar keerde na de
September-revolutie van datjaaruitLissabon
naar Sevilla terug. Zjne hoop Op den troon
wexd echter niet vervuld,hoewel hj zich
bejverde de nieuwe grondwet te erkennen.
Hj was zo0weinig gezien bj hetvolk,dat
in 1870 zjne candldatuu.
rvoordeCortest0t
tweemaalt0e mislukte;vooral 00k had hj te
worsteleizm et den invloed van N apoleon fff,
die geen Orleans Op den troon van Spanje
wilde zien.W egenszjneeergierigelisten had
hj een tweegevechtmetdeninfantHenriptzzl
Bourbon,dien hj op den lzden Maart1870
doodschoot.Bj hetkiezen van cenkoningop
den 16denNovember1870verkreeq hjslechts
25 stemmen.Nu verliet hj Spanleen begaf
zich in 1871 naax Frankrjk,waarhj zich
metkoningin Isabellaverzoende.Zjneoudste

rjen enz.,eneenultgebreidenhandel.Schepen

van 3000 t0n kunneneraanleggenaan dekade,
en eene traliebrug ter lengte van 2800 Ned.
el, doo1*Stephenson in 1854- 1859 gebouwd,
verbindtde stad methetspoorwegnetderVereenigde Staten.
Toen Jaeques Otvfier in 1535 de plaats bereikte,waarthans Montrealzichverheft,vond

hj er een dorp van Indianen,hetwelk den
naam droeg van Hoehelaga.Hj noemde den

daarachter gelegûn berg AfontRoyal.Deeerste
Europésche kolënisten kwamen er in 1542?en

eene eeuw laterontving dereedsaanzienljke
plaats den naam van Villemarie. In 1688

bragten deIndianen ereenevreeseljke slag-

ting te weeg onder de Franschen. De stad
was in 1760 de laatste sterkte der Franschen
in Canada en werd toen door de Engelschen
veroverd. In 1778 maakten de Noord-Amerikanen onder M ontgomery zich van haarmeesdochter Isabella, geboren den zlsten Septem- ter,doch ontruimden haar in 1776. In 1849
ber 1848, is sedert 1864 gehuwd met den werd er bj een verzet tegen de Britsche
graaf van Parjs, en zjn eenige zoon aan- regéring het Parlementggebouw verwoest,en
schouwde het levenslicht op den 23sten Fe- in 1852 vernielde een felle brand er 1108 w 0ningen.
bruarj 1866.
M ontperdu , na den Maladetta de hoogM ontrose (JamesGraham ,markiesvanlj

stebergderPyreneeën,ligtOpSgaanschgrond- een Enqelsch krjgsman, in 1612 te Edingebied tusschen den Pic du Mlditen w esten burgh ulteenadelljk geslachtgeboren,streed
en den Maladetta ten oosten en vormt een in den Dertigjarigen Oorl0g inDuitschlandin
gedeelte van het gebergte der Drie Zusters

hetProtestantsche leger en steldezich vervol-

(TresSorellas).Hj is3352 Ned.elhoog.De genster beschikking van KarelT,koning van
andere twee pzusters''zjn deCylindreen de Engeland.Dehertoq ran A'
t
zzz
lilfpz
lweesechPic de Marboré,ongeveervandezelfdehoogte. terop onhet
lschewpze zjne diensten van de
Ten w esten van laatstgenoem den t0p ligt de hand,zoodathjzichbjdeCovenantersvoegde.
Roland-pas.
Hjwasdeeerste,diein1640 bjdentoqtder
M ontreal,de volkrjkste stad en belang- Sehotten naar Engeland overde grensrivlerde
rjkste handelsplaatsvan Britsch Noord-Ame- Tweed trok.Toen eehter de Sehotsche bewerika,ligtin deprovincie Qllebec,terplaatse ging eeneanti-royalistische rigting volgde,nawaar de St.Laurensrivier zich vereenigtmet derde hj tot den Koning en werd in 1641,na
het meer Ontario.Langs de rivier vindt men
prachtige kaden van kalksteen ter lengte van

den val van Hamilton,generaalder koninkljke troepen in Schotland. Tn den beginne
3 Ned.mjl.De straten zjn erbreed en regt; streed hiJvoorspoedig;htjsloeg in December
de benedenstad is vooralhet tooneel der be- Argylebj Inverloehy,veroverde in April1645
drjvigheid,terwjlde bovenstad,aan de hel- Dundee, overwon generaalBaillie den 15den

ling van den MontRoyal,met talrjke villa's
is bezaaid. Van d.e 65 kerken is de R.Katholieke hoofdkerk ,aan Notre Dame gewjd,
de merkwaardigste;zt1isin spitsboogstjl0pgetrokken, voorzien van 2 torens ter hoogte
vanruim 6*81/2Ned.elen kan10000menschen

Augustus 1648 bj Kilsith en riep hierop te
Glasgow een koningsgezind Parlementbjeen,
om onderstandsgelden te verkrjgen, maar
werd den 13den September 1648 bj Philiphaugh geslagen en moest op bevel van den
in het Selzotsche leger gevangen Koning de

bevatten. Ook de Anglicaansche hoofdkerk is wapens nederleggen,waarop hj de vlugtnam
ruim en fraai.Voorts vermelden wj de prach- naar het vaste land. Keizer Ferdinand I1I
tige markthal, de beurs, het geregtshof en benoem de hem t0t generaal om hem alzoo
ondexscheidene instellingen van w eldadigheid. gelegenheid te geven t0t het werven van
Op het plein JacquesCartier verhef
'
tzich een troepen. Na de teregtstelling van Karel I
gedenkteeken ter eere van N elson.T0t de in. bood htlKarel11 zjne diensten aan enlandde
rigtingenvan onderwjsbehoorener:deM'
Gi1ls- in 1650 meteene kleine bende te Caithness,
universiteit, een collège der Jezuïeten,eene maar werd den 16den April door Leslie bj

Latjnsche school en eenemilitaireacadémie. Strachan geslagen.Plotseljk aangevallen door
Voorts heeft men er onderscheidene geleerde eeneovermagtigebendedervjanden,werdhj
genootschappen enojenbarebibliotheken.Eene door deze gevangen en op eene laayhartige
prachtige waterleidlng voorziet de stad van wjzemishandeld.lletParlementteEdlnburgh
drinkwater.De gemiddelde Jaarljksche tem- syrak vervolgens het doodvonnis over hem
?eratuuriser7,50C.endebevolkingbedroeg ult, hetwelk den 21stel1 Mei 1650 werd ten
ln 1872 bjna 118000zielen,meestalvan1/
aran- uitvoer gelegd.Degeschiedenisprjstzoowel
schen Oorsprong.Men heefterjzergieterjen, zjn heldenmoed alszjn edelkal'
akter.
43*
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M ontserrat. Onder dezen naam vexmel- (praalgraven),
voorts in den vorm van
standbeelden, alsmede ter herinnering aan
Het gebergte A '
tlp/.sdrrcï in de Spaansehe veldslagen enz. De vorm dier kunstw erken

den wj:

provincie Barcelona.H etbereikt eent)hoogte
van 1200 Ned. el en is alzoo genoemd lqaar
zjne talrjke toppen, die te Zamen OP de

'isdoorgaansevenredigaandebeschavingvan

hetvolk:waarzjverrjzen.Demeestverspreide
monumenten zjn de praalgraven;ook komen
tanden eener zaag (serra)geljken.Ter halver deze in de oudste tjden reedsvool'.Tn den
hoogte van den berg vindtmen eene evenzoo eenvoudigsten vorm is zulk een gedenkteeken
genoemde) aloude abdj der Benedictjnen, een aardhoop (tumulus).Daarop volgtdegrafwaar Ignatins ean Loyola geruimen tjd zjn steen m et Opschriften en uitgehouwen Of'van
verbljf hield.Het wonderdadig Mariabeeld, m etaal vervaardigde.sieraden,voorts m etalen
aldaar gehuldigd,verdween bj den klooster- grafbedekkingen,Opstaande steenen.kruisen,
storm van 1835 en kw am eerstin 1844w eder obelisken enz., en eindeljk sarcophagen of
te voorschjn, nadat de regéring voldoende kunstig gltbeeldhouwde bewaarplaatsen van
waarboxgen had kerleend voor de yeiligheid hetstoffeljk overschot.Voorts plaatste menop

van dat voorwerp. Alleen de lterk en het het graf een standbeeld van den overledene,

klooster bevinden zich n0g in vrj goeden sûmtjds gedekt door een koepel.DeEgypstaat; al het Overige is niet veel nleer dan

tische pyramiden als begraafplaatsen der

een bouwval,en van de rjke kloosterbiblio- Pharao's? het mausoléum te Halicarnassus,

theek is weinig anders bewaard gebleven dan
het handschritt van een breviel
'.Op de rots.
toppen des bergs bevonden zich w eleer 13
kluizenaarswoningen, geplaatst onder het
opzigt van den abt van het klooster. De

het grat van keizer llàdrianus te Rome

(thans de Engelsburg),vele middeneeuwsche
kapellen en zelfs aanzienljke domkerken
waren oorspronkeljk niets anders dan begraafplaatsen. O01
t in onzen tjd zjn hier en

hoogste top prjkt met de overbljfselen eener daarkapellenbovenbegraafplaatsengesticht.voormalige kapel,aan deH.Maagd gewjd, Andere gedenkteekenen tereere van personen
en men heeft vandaar een ruim uitzigt over zjn de standbeelden, welke vooral in Onze
het land en de zee.Hetklooster werd reeds eeuw in verschillende landen in grooten gein 1812 gedeelteljk door de Franschen ver- tale verrezen. - Voorts heeft men er ter
woesten had n0g meerte ljden in 1827 a1s gedachtenis van belangrjke gebeurtenissen.
hoof
dzetelvan den Carlistischen opstand.
Zulke gedenkteekenen zjn veelal kunstgeHet Britselte eiland M ontserrat in W est- wrochten van zinnebeeldigen aard of met
Indië, ten zuidwesten van Antigua.Het is zinnebeeldige fguren versierd. - Eindeljk
Q,2 D geogr.mjlgroot en telt bjna9000 geeft men den naam van monumenten o0k

inwoners, gedeel
telj
-k van Ierschen,doch aan Overbljfselen uit een vroeger tjdperk

meerendeelsvan Afrlkaansc.hen oorsprong.Aldaar verheft zich de Soufrière Hillmet een
uitgebluschten krater ter hoogte van 915 Ned.
e1.Hetklim aat is eruitm untend en de bodem
m et een w eligenplantengroeibedekt.Er wordt
vooralsuiker en melasse uitgevoerd.M ontsem
xat, door Colum bus ontdekt,behoorttothet
gouvernement der Leew ard-eilanden en staat
'
onder het bestuur van een door de Britsche
kroon benoem den president. De hoofdplaats
heetPlymouth.

van besehaving, zooals wapens, sieraden,
huisraad enz.
M en noemt een kunstwerk, inzonderheid
een gebouw monnmentaal, wanneer het uit

zjneconceptie en uit hetkenmerkende zjner
kunstvormen bljkt,dat hetnietten gebruike
van bjzondere personen of voor korten tjd
bestem d is,m aar ten behoeve vanhetpubliek

en gedurende langen tjd. Daarom spreekt
men van eene monumentale behandeling.O0k
opschriften noemtmen monumentaal,wanneer

M ontyon (Jean Baptiste Robert Auget, zpin metaalofsteen,- en zelfsschilderjen,
baron de)ot'M onthyon,een Fransch geleerde, wanneer zj in een verheyen stjluitgevoerd
geboren te Parjs den 26sten December 1733, en in een openbaargebonw geplaatjtzjn.

M onum enta Germ anlae hlstorica
questmeester? lntendant van Auvergne en in is de naam van eeneonschatbare verzam eling
1780 kanseller van den graaf ean zrftli.
s, van bronnen voor dè geschiedenis der middien hj naar Engeland vergezelde.Sedert deneeuwen. Het eerste denkbeeld, om die

was ichtervolyens advocaat, staatsraad, re-

1815vestigdehj zlch wederin zjnegeboor- bronnen bjeen tebrengen,4in4 uitvan den
1820.Hj bestemdehetgrootstegedeeltevan t0e een genootschap stichtte en met zjne
zjn aanzienljk vermogen t0t weldadigebe- vrienden de geldmiddelen verschafte tot de
doelingen of t0t bevordqring der w etenschap- voorbereidende werkzaamheden en t0t uitgave
pen. Algem een bekend is trouw ens de priœ van hettjdsehrift:pArchiv''
.Op verzoek van

testad en Overleed aldaar den 29sten Decem ber ministervrjheervon S/eizl,d1e ln 1819 daar-

M ontyon, die door de Fransche Académie de centrale directie van hetgenootschap nam
wordt toegekend aan werken, welke het de Duitsche Bondsvergadering den 13den M ei

meestgeschiktzjn om deugd engoedezeden 1819 de beschermheerschappj op zich en
drongerbj allerjksbesturen in Duitschland

te bevorderen.
M onum ent of gedenkteeken noemt men
een kunstgewrocht, hetwelk bestem d is om
de gedachtenis van merkwaardige personen
of gebeurtenissen duurzaam te maken. Men
heeft er op de graven van beroemde dooden

op aan, het werk te bevorderen,w aarmede
Georg A '
eiprïc/z P ertz te Hannover reeds in
1820een aanvang maakte dooreenebew erking

der bronnen voor het Carolingische tjdperk.
Ten behoevedaarvan doorzochthj deOosten-
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rjksche en daarna deItaliaansche boekerjen waarvan het eerste deel onder redactievan
en archieven.Von k
gfeizl zelf bezoclltt0tdat
einde de bibliotheken in Zwitserland en inhtlt
Vaticaan te Rome.Von d/:izlen Pevtzbragten
vervolgens het plan in gereedheid: hetwelk
in 1824 door de leden van het Genootstlhap
werd goedgekeurd. Volgens datplan z0u het
werk onder den titel: pMonum enta historica
Germaniae'' in 5 zelfstandige afdeelingen de

belangrkkste gesohiedwerken t0t 1500, de

w etboeken, de oirkonden der Keizers en
Koningen, merkwaardige brieven en kleine

Wattenbaeh in 1876 versehenen is. O0k is

men bedacht geweest op geringer prjs en

kleiner tbrmaat.Reedsin den zomervan 1876
verscheen een deel der nieuwe afdeeling
Duitsche Kronieken,de msaksische Kroniek''
bevattende. De rMontlm enta'' vormen alzoo
langzamerhand een gesehiedw erk , dat geen

degeljk beoetbnaarder historie kan missen.

M onza , eene stad en arrondissements-

hoofdplaatsin deTtaliaanscheprovinc.ieMilaan,
aan de Lam bro en aan den spoorweg van
geschiedkundigegedenkstukken naartjdsorde Milaan naar Como gelegen,bezitde domkerk
opnemen. Bovenal werd aangedrongen op van San Giovanni? in 595 door de Longoeene gestreng wetensehappeljke methode bj bardiscbe koningin Theodelinde gesticht en
het leveren van den tekst,alsmede op eene in de 16de eeuw d001'Campione vernieuwdj
juiste verklaring en etlne billjke beoordee- met een prachtigen marmerell gevel, een
ling. De voorbereidende stukken zouden in f
raaihoogaltaar,een praalyrafvan gemelde
het pArchiv (1820- 1874, 20 dlnl'' worden Vorstin, mtrkwaardige schllderjen en vele
eplaatst.Deteiding dezerOnderneulingwerd andert) kostbaarheden, waaronder zich de
toevertrouw d aan P ertz, en de uitgave zflu vermaarde *i.-zeren kroon bevindt.Voorts heeft
geschiedon doûr den boekhandelaar Ilahn in m 0n er m 0e1* m erkwaardige kerken, 00n
Hannovel'. Hoewel dit plan metonverklaar- otzd stadlluis, een gymnasium ,een aartsbisbare laatlwheid w erd ontvangen, dekten de schûppeljk seminarium en onderscheidene
bi
jdragen der leden toch de eerste kosten.Tl
z andero schplen en inrigtingen van w eldadig1820 begonnen ook enkele regéringen,opaan- heid.D aarenboven teltIIIfAIAei-onderseheidene
beveling van denBûndsdag,de zaak te onder- tàbrieken enruim 17000inwoners.Indenabjsteunen. In 1826 verseheen het eerste deel hei
d derstad ligthetKoninkljk galeis(Vil1a

van de geschiedkundige schritten (Seriptores) Reale), in 1777 door Piermarint gebouwd,
en in 1835 het eerste deel der wetbgeken m eteentlitgestrektenvermaardpark.- Monza
(Iaeges).Het aantal foliodeelen der Scriptores heette in de dagen der otldheid en in de
bevat thans 19, dat der Leges 4 en dat der middoneeuwen M odica en M odoëtia el1 was
D iplomata 1. D e ràlonum enta'' hebben de de residentie derLongobardisrhe koningen.
beoefening der historisehe critiek in DtlitschM oonen (ArnOld), een Nederlandgch
land nietweinigbevorderd.Bj hunneuitgave letterktlndige, geboren te Zwolle (1tln lzden
heeft Pertzgroote verdiensten verworven,en Augustus 1664 en den l7den Dacpmber 1711
van zjnemedewexkersvermelden wj:I'
Vaitz, als predikant te Deventer Overleden, hetlt't
Lappenbery, Köpke, Géesebreeht? W altenbaeh, oilll groot aantal werken uitgegeven, nlaar
0.Abelen JCFJ.Tntusschen begon (
10energie zich vooralverdiensteljk gemaakt door zjne
van den hoofdrëdacteur te verm indtlren en :
7Nederduytsthe Sprat
lkkunst ten dienstevan
m 0n W aS er

niet

0V0r

tevreden, dat hj ln- en ultheemschen,uitverscheidenesehrt
j-

nagenoeg uitsluitend de tlitgave dergese'
hiedw erken bevorderde en de overige afdeelingen
m et onverschilligheid behandelde. Daarenboven maakte de verandering der staatkundige Omstandigheden in Dtlitschland vaiz
1866- 1870 eene reorganisatie van deredactie

vers en aantekeningellopgemaakten uitgege-

der pAlonllmenta''onvermjdeljk.Deze kwam

dit)aan een pel'soon het leve13 ontneomt.llet
is eene der misdaden, die heteerststrafbaar

dan o0k na langdtlrige Onderhandelingen in
1874 t0t stand.P ertz legde hetbestutlrneder
en droeg de mAlonum enta''over aan de Pruissische Acadélnie va'nW etenschappen.Onderde
hoede der Acadêmie w erd eene nieuw e Centrale Directie ingesteld,die,nadat de Bonds-

ven (170642dedruk,1709)''.
M oord is een misdrt
lftegen hetleven van
(.
lf
r
l1
1persoon.Hetis een gewjzigde vorm van
tlen andor, een moer algomet?n? begrip,nameljk van manslag.Manslag heet ell
te daad,
zjjngesteld.DeOudereregtenmaken nattlurljk
n0g nietde ftjnereondt
prscheidingenin destrafbare daden, die hetnieuw ere regtkent.H et
oude Romeinsehe regtstraftmet geljke straf
al de daden, die den dood van een persoon

raad den 9den Junuarl
j 1875 hare statuten ten yevolge ht
lbben;pasde Iuea Corneliade
goedgekeurd en de Rjksdag eenjaarlt
jksoh Sittarlis et venificiis - de wet over moordesubsidie van 30000 mark toegestaan had, naarsen giftmengersvan Sulla (ziealdaar)
waarbj ook Oostellrtjk eelle beloftevanonder- voert enkele onderscheidingen in, maar stelt
steuning voegde, den 7- 11 Aprilte Berljn toeh n0g met m oord een aantal handelinbjeenkwam ? om de werkzaamhetlen te rege- gen geljk, wanneer daartlitgevaarvoorhet
len.onder het presidiaat van Waitz werd de leven kan ontstaan die naar Onze begripuitgave der oltdste schrà
lvers aan u
Hbmmsen, pen van strafregt streng van moord en man'
die der middeneetlw sohe aan W a'
itz,die der slagmoeten wordon atkeseheiden.Keizerljke
Oirkonden aan Mekel te W eenen, die der rescxipten en Senaatsbesluiten vullen latel-die
brieven aan W attenbach te Berljn en dieder wet aan? en wtjzigon haar, verklaren haar
gedenkstukken aan Diimmler to Halle opgo- toepasseljk op v8legcvallen,daarinoorsprondragen. O0k nu worden de voorbereidende keljk nietopgenomen,voeren dan eenswe&
stukken opgenomen in een pNet
les Axchiv'
'1 naauwkeuriger strafregttlrljke begrippen inj
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paarmakenzichdikwtlls00k schuldigaanhet plaatsen voor korteren oflangeren tjd 0pstichten van willekeurige begripsverwarringen. wachtjOm hem hetleven te benem en,ofo0k
Het oud-Germaansche regt erkent in vele ge- m aar,om daden van geweldplegingtegenhem
vallen den doodslagalsregtmatigengeoorloofd. uit te oefenen.M en ziet,dathet onderscheid

Vooralz001an4 de regtstaatn0gweinigmagt
heeft,is hetlndividu dehandhavervan zjn
eigen regt,de wrekervan hetgeleden onregt,
de beschermer van zjne eigeneeer,en van
diezjnerverwanten.DeGermaan bemintden
strjd terbeslissingvan onderlingegeschillen,
t0tbevestiging van zjn aanzien onderzjns
geljken,t0therstelvangrieven,hem aangedaan in zjnen persoon!zjnebezittingen of
zjnen goeden naam.Mlts die strjd openljk
wordegestreden.Vanqeheimeaanslagenheeft
hj eenafschuw ;vergiftlging,manslag,gevolgd

tusschen manslag en moord wordtgeleqd in
hetverschilin schuldgraad.M ethetO0ghlerop
steltdewetn?yafzonderljkstrafbaarpmanslag
uit onvoorzigtlgheid''- hierkan van moord
natuurljk geen sprakezjn- diebegaanwordt
door hem , die ronFillig''den dood van een

mensch veroorzaakt door onhandigheid, onbedrevenheid, onvoorzigtigheidj onoplettendheid,achteloosheid ofdoor hetverzuimenvan

reylementen.Natuurljk is de strafvoor dit
mlsdrjfveelzachter,dan die voordeandere
vormen van manslag.Naaraanleiding van den
door het verbergen van het ljk,het rond- pexsoon, tegen wien het misdrjf bedreven

w aren m et booze bedoelingen worden het wordt, behandelt de Code afzonderljk de
eerstalszwaremisdrjven bjhenaangemerkt. vadermoord, de verwantenmoord,de kinderDe Constitutio CriminalisCarolina,heteerste moord, de vorstenmoord en de m oord op de

vollediqe Duitsche Strafwetboek uit den tjd leden van het koninkljk huis.De vader-en
van kelzer Karel F, ongeveer in 't midden verwantenmoord - Parricide- wordtbegaan
der zestiende eeuw ,toont0nsreedsqrooten op allewettige,natutlrljkeofaangenomenvooruitgang Op dit terrein;in een twlntigtal
artikels behandelt het den doodslag naauwkeurig en uitvoerig,met het00g op demeest
voorkomende gevallen en acht slaande op be-

adoptieve - ascendenten.(onstegenwoordig

regt heeft de adoptie afgeschaft en kent dus
O0k geene adoptieve ad - en descendenten

meer-) De gequaliiceerde doodstrafvoor pargrippen,waaromtrent toentertjd in de straf- ricide is reeds afgeschaft in 1854,zooals in

regtstheorie de grootste onzekerheid bestond, 1870 de doodstrafzelve in de meeste gevallen
z00 mede Op de leer van de schuld en het vervangen is door levenslange tuchthuisstraf.

leveren van hetbewjs van de schuld. Het Vorstenmoord wordt met vadermoord geljk
nieuwere strafregt heeft het onderscheid tus- pestel
d.(Zie Mtfesteitsehennis.
) Kindermoord
schen de daden, die 't leven ontnemen,en ls de doodslag van een jonggeboren kind.
diejwaaruit gevaar voor hetleven ontstaat, De wetteljke grenzen tusschen moord,man-

tusschen de schuld aan de daad en de daad
zelve en tusschen de verschillende graden van
schuld t0t meerdere klaarheid gebragt. 0ns
wetboek van Strafregt,de Code Pénalin1810
hiertelandeingevoèrd,opzichzelfbeschouwd

slag en manslag uit onvoorzigtigheid kom en

bj dezegequaliiceerdemisdrjventevervallen:

des te meer wordt hier aan den regter speelruimtegelaten in hetbeoordeelen van de mate
van de schuld en in detoepassing van destraf.
een tameljk welgeslaagd productvan wetge- Vergiftiging, castratie - ontm anning - en
venden arbeid van Napelêon f, maar toch abortus - atzrjving van de vrllcht- zjn

hetminste van de toen geljktjdig vervaar- specifeke misdrjven, die afzonderljk behandigde Codes, is natuurljk op die baan van deld en strafbaargesteld worden.D em atevan
ontwikkeling lang niet meer vooraan, maar strafwordtdikwjlsvan degevolgenderdaad
w ordt sints lang overtroFen door de in deze afhankeljk gesteld.Bjzonderhardisdestrafeeuw in D uitschland nieuw ingevûerde w et- regterljke verantwoordeljkheid, die wordt
boekeà van Strafregt.De bepaling van man- ingevoerd door de strafregterljke bepalingj
slag,die de Code geeft, luidtaldus:rNeder- ndat als schuldig aan moord zullen gestraft
laag van eenmenschwordtdoodslagofmànslag worden alle kwaaddoeners,h0e 0ok genaam d,
genoem d-''W ordtdiebegaan m et pvoorbedach- die ter uitvoeringvan hunnemisdaden pjniten rade ofgeleiderlage'',dan ishetmisdrjf gingen in het werk stellen ofbedrjven van
/)moord-''Het opzet,de bewustheid ofbedoe- wreedheid plegen:rquiemploientdestortures
ling om iemand te dooden maaktiemand dus 0tl commettent des actes de barbarie''. (zie
w el schuldig aan manslag - meurtre Ofho- uYhhandeling.
) Manslag en mishandeling,die
-ïcït
fe- (natuurljk als de daad werkeljk begaan zjn tergelegenheidvan oproerigezageschied is) maarn0g nietaan moord.Daar- menrotting Ofmetopstand en plundering,zulvoor is noodig:nvoorbedachte rade''- préméditation - ot'rgeleiderlage''- gtlet-apens.
Met voorbedachten rade wordt de doodslag
begaan:wanneer vsôrde daad hetOpzet ge-

len toegerekend worden aan de hoofden,beleggers, aanstokers en opzetters van 4ie
zamenrottingen,weêrspannige ofplunderende

benden,zoodatzj,alsofzjpersoonljkschuldig
nomen ls,- hetplanberaamdis- (deeerste waren aan demisdrjven,zullen gestraftworuitdrukking is die van de oëciéle vertaling den metdfzelfdestraFen,a1szj,diewerkeljk

onzer strafwet) om eenen bepaalden persoon dedadenhebbenbedreven.Gequalifceerd wordt
of zelfs dengene,dien m en vindtOfOntmoeten de manslag Ook,wanneer hp in verband met
zal, aan te vallen, zelfs w anneer dit plan een ander misdrjf wordtgepleegd,'t zj temogt afhankeljk gesteld zjn van eenig geljkertjd,ervôôrofna)mitsde strekking
voorval of zekere voorwaarde. Met gelçider zj,Om deanderemisdaadtevergemakkeljken
lage handelt hj,dieiemand np een ofmeer Of te verhelen. De manslag isj evenals de
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mishandeling, verschoonbaar - excusable -

Portugal gezonden en sneuveldein Spanjein
als hj geyrovoceerd isgeworden door zware den strjd tegen de Franschen op den 16den
ge
welddadlghedenteyendenpersoon.Bjmoord Januarj 1809.
Thomas wvpore, een beroemd Engelsch
inden engeren zln- kannatuurljkgeene
provocatie tepas kom en.Vader-enverwanten- dic,
hter en sthrjver,gebgxen den 18denMei
1778 te D ublin, stlldeerde in de regten en
manslmq- ,isvolgensden Codenûoitverschoon- onderscheidde zich vooral dool' zjn aanleg

moord - dus 00k vorstemoord - eigenljk

baar. Het verschoonbare misdrjf wordt met vOormuziek.In 1799 werdhi
jt0tbaccalaureus
eene veel ligtere straf bedreigd. Castratie is benoemd en ging naa'
rLonden,om zjnel00pverschoonbaar,alszj geprovoeeerdisgewor- baanalsadvoeaat tebeginneneneenuitgeverte
den door eene Onmiddelljk voorafgaandege- zoeken voorzgnevertaling dergedichtenvan
welddadige schennisdereerbaarheid.Moord -

Anâereon. Deze werd gevonden en bevrjdde
manslageigenljk - van deneeneneehtgenoot den vertaleruitzjnegeldeljkeongelegenheid.
op den anderen is alleen dan verschoonbaar, Grooten bjvalOndervonden voorts zjne gealshet leven van hem ,diedenmanslagbeging, dichten,in het licht gekomen onderdentitel:
op datoogenblik zelfdoor den ander in drin- rPoetical w orks Of the late Thomas Little
gend gevaar was gebragt.Nogtans pleegtde (1801)''.Nadathjdebetrekkingvan Hofdich-

man verschoonbaren manslag op zt
jne vrouw tervan dehandgewezenhad,bezorgdenzjne
en haren medepligtige,alshj hen doodtop begunstigers, die t0t de W higs behoorden,
het oogenblik,dat hj hen in de echteljke hem een postop deBermuda's.Hj legdedien
woning op heeterdaad - en flarrantdêlit- echtex reeds na 3 m aanden neder en keerde,
op overspel betrapt.E veneens ls de m anslag naeenuitstapjeindoVereenigdeStaten,naar
excusable, wanneer die gepleegd wordt bj Engeland terug.Terstond daarna kwamen de
gelegenheid, dat m en een indringer wilaf- W higs aan hetroer,enM oorestondgereedom
weren,die zich doorinklimming dey toegang een ambtin Ierland te aanvaarden,toeneene
wilverschaffen t0t een bew oond hulsendaar- beleedigendecritiek inhetpEdinburghreview ''
t0e behoorende aanhoorigheid. Het afweren hare galuitgootOverzjnepodesand epistles

van dergeljkeinklimmingbj nachtheefthet (1802,2dln)''.Eentweegevechtvandendichter
karakter van noodweer..in dit gevalw ordtde metden redacteurJefreywerddoordepolicie
strafbaarheid van het misdrjfgeheelwegge- verhinderd. Eene dergeljke zaak met lord
nomen.Zo000kbjzoogenaamdenpnondstand'' Byron, die in eene satyre op die gebeurtenis
dat is een toestand,w aarin twee regten van had gezinspeeld,werdlaterbjgelegd endoor
geljke beteekenis en omvang zoodanig met eene dtzurzam e vriendschap achtervolgd. In
elkander in coniict komen,dat beide naast 1811 trad zbfoore in het huweljk met de
elkander niet kunnen bijven bestaan. Z90 bemiddeldemissDyleen leefdebjafwisseling
begaat de arts geen misdrjf, die het leven 0? zjn landgoed en te Londen.llt
j wtldde

van de vrucht opofert:om datvan dem oeder zll
!h uitsluitend aan de beoefening derletterte redden. Geen manslag f)f eenig anderm is- kunde en sehreçf het dxama: ,,M .P.()r the
drjfbestaaternatuurljk daàr,waardedaad blue stocking'', hetwelk echter even w einig
bedreven wordt krachtens bevelvan de wet beviela1s rrhe gipsy prince (1803)''
.Voorts
of gelast is (loor het wettig bestaand gezag. leverdeht1soherpehekeldichten tegendeTories.
s7anneeriemand handelt,datisgebrtlikm aakt Daarop volgden zjne beroemde rTrish melo-

van zjne krachten om een versehjnselin de
bt
litenwereldte Objectivêren)daartoe gedwongen d00< orermagt,of,wanneerhtjhandeltin
een toestand van zinneloosheid,4anontbreekt
bj hem hetelementsohmld,enkanzjnedaad
dus niett0t misdrjfgestempeld worden.
M oore.Ondexdezennaam vermelden wg:

dies''(1807- 1834)'
dan r'
Nationalmelodies (1815)'' - en rsacred songs (1816)''
.
Z!Jn meest beroemd gedichtis:mtzalla Rnokh
(1817):', ook in het Nederduitsoh vertaald.
Het bevatsehitterende en bevalligetafereelen

in ongemeenwellt
lidendetaal.Geestirisvoorts
ztjn gedicht: rrhe Fudge t'
amily ln Paris

Johm M oore, een dapper Britsch generaal. (1818)''.Tn 1819 Ontmoettehi
jByroninItalië,

Hj werd geboren te Glasgow in 1761,trad en deze belastte hem met de taak om ztjne

gedenkschriften uit te geven.D itis evenw el
niet gebeurd) 0n w at M oore later als rMeJaar later gouverneur van Santa Lucia,maar moirs of the life Of101*(1Byron ipcluding hiB
riends'' ter perse
moest weldra wegens zgne wankelende ge- correspondence with his t'
zondheid naar Engelandterugkeeren.Hj vocht legde, is geheeliets anders.G:ldeljke ongevervolgens tegen de opstandelingen in Terland legenheid noodzaakte hem de wjk te nemen
in 1776 als vaandrig in dienst,streedin 1795
als brigade-generaalin W est-lndiën,w erdeen

en in 1790alsgeneraalmajoorinHollandtegen naar Parjs;hier schreef hj zt
jn pluove of
de Franschen,- voorts in 1800 tegen deze Angels (1823)''en keerde vervolgensnaarEninEgypte,waarhjbj Aboekirgewondwerd. geland terug.In 1827 verscheen ztjn dicllterIn 1805 was htjbelastmethetOpperbevelop ljke roman:n'
fheEpicurean''.VanzjneproSicilië,en in 1808 aanvûerdervan 10000man, zawerken vexmelden wtj:p'
Memûirsofthe life
die de Zweden tegen de Franschen,Russen ot'captain R0($k (1823)*
'. rMenloirsofLo1*
d
en Denen zouden ter hulp komen.Daar hj Edward Fitzgerald (1831,2 dlnl'' nTravels
of
an
lr
i
s
ch
gent
l
eman
i
n
s
ear
ch
of
r
o
l
i
gi
on
echterbj ztjne landing in botsingkwam met
Gnstaaf IV en zelfsdoordezen in heehtenis (1833,2 d1n)'', en ml-listory ofIreland(1835,
genomellwerd,keerde hj metzjnetroepen 4 d1n)''.lIjoverleeddon26stenFebrt
larj1852.
naar Engeland terug. Daarna wertl hj naar In Glasgow cn Dublin verrezen standbeelden
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terzjnereer,en zjnerMemoirs,Journaland
correspondence''zjn in 1852- 1858in8deelen
door lord John .#fx.:.sdl! in hetlichtgegeven.
Zjne gezamenljke werken versehenen in
1840- 1843 in 10 deelen.

marokkjn leder en goed aardewerk.Kunst
en wetenschap staan bj hen op lagen trap.
Hunne taal is het W est-Arabisc'h,vermengd
metvele Berbersche en Spaansche woorden.

DeRomeinen noemden hetland,datztlbe-

M ooren , in het Spaansch M oros,in het wonen, Mauritanië (zie aldaar).Later kwam
Fransch M aures,is de naam van eengemengd hetonderdeheerschappg derMTandalen,wier
volk, dat het hoofdbestanddeel uitmaakt der rjk in 534 door Belisari'
us vernietigd werd.

inwonersindestedenvannoordwesteljkAfrika Toei
zde Saracenen (Arabieren)in de7deeeuw

veroveringen.00k over ditgedeelte van
(Magreb), van Tunis t0t aan Marokko.De hunne
bewoners van Algérië kan men alshettyge Afrika uitbreidden,ging de naam van M ooren

der Mooren beschollwen. Hun oorsprong ls over op de tlit de Mooren en Arabieren zavolgens'Despine deze:Toen de SpaanscheMo- mengestelde bevollting der. steden van het
hammedanen uit Europa verdreven werden, Atlasgebied, vooral aan de kust, en werd,

vestigden zj zich in Afrika aan dekustder toen de Arabieren in 711 uitAfrikainSpanje
M iddellandscheZee en verm engden zich,reeds doordrongen, door de Spanjaarden aan deze
niet geheelvrj van Europeesch bloed,met laatsten gegeven, terwjl de echte, Onverhet <asderBerbers,datzelfreedsRomeinsche,
MTandaalsche en Arabistthe bestanddeelen in
zich opgenomen had. r
janljj.
j Vormen zj een
eigenaardig geslacht.Zj hebben eene gestalte
van m eer dan m iddelmatige lengte en een
edelen,deftigen gang,- voorts zBrart haar,
eene gebronsde kleur, die echter eer blank
dan bruin is, een adelaarsneus, een gevtlld
gelaat, groote, levendige oogen, en aanleg

mengde nakomelingen der M ooren naar het
gebergte trokken en zich m etden naam van

De Moorsche vrouwen zjn opjeugdigen leeftjd hoogstbevallig,dochbjhetklimmenharer Jaren worden zj gezet en leeljk. De
kleeding der mannen bestaat gewoonltjk uit
een hemd met wjde mouwen, een wjden

hen zoozeer, dat zj aan de nieuwe Christeljke koningrjken in Spanje slechtsgeringen
weêrstand konden bieden,weshalve zj ten

Berbers (Amazirghen)bestempelden.De Arabische Mooren bragten kunst en wetenschap

in Spanje,ja,terwjlhet grootste deelvan

Europa in àen nachtderbarbaarschheid be-

dolven was,bloeitlen te Cordova,Granadaen
andere M oorsehe steden w etenschap enktlnst,
vooral de bouwkunst en de dichtkunst.Doch
t0t zwaarljvigheid,'tgeen hen inzonderheid de verdeeling des lands onder verschillende
van Arabieren en Berbers onderscheidt.Men regenten (in derjkenSaragossa,Toledo,Vavindt onder hen velen, die e0n Zuid-Etlro- lencia, Brighuega, Malaga, Murcia, Denia
peesch of een Tsraëlietisch voorkomenhebben. enz.) en hunneOnderlingetwisten verzwakten

laatste alleen in het bezit bleven van hetk0-

ningrjk Granada.Ferdinand deKatholiekever-

broek vanwitlinnen,een licht-gekleurdenkatl overde ook ditin 1492,en hiermpde nam de
tan m et korte m ouwen en daarover een haïk bjna 8oojarige heerschappi
j der Mooren in
ofmantelvan rood katoen.H. un hoottlis be- Spanjeeen einde.Een gedeeltevan hen begaf
dektmeteeneroodemuts(fez),endezeisbj zich naar Afrika,m aar de m eesten bleven in
hen,die eene bedevaartnaar Mekka volbragt Hpanje,waarzj,althansin seht
jn,hetChrishebben!omw onden meteen tulband van w it tendom omhelsden en Onder den naam van
moussellne. De voeten zjn gehuld in pantof- Morisken alsnjvere,rustige onderdanen leeffels of in halve laarzen van geelleier.O0k den,totdatfanatiekeverdrukkingenonderPMde vrouwen dragen den haïk.De bemiddelden D.p.
s 11 (1568- 1570)een gewapenden opstand
van deze zjn gekleed met een fijn linnen derMorisken teGranadaveroorzaakten.H et0phem d op het bloote ligchaam en een, ruimen roer w as spoedig gedempt, maar vervolgens
kaftan van laken ofmetgouddraad doorwerkt werden 100000M orisken uithetlandverdreven.
quweel. Het hoofd Omhullen zj met één of De overigen,m etuitzonderingvaneenigew eitweestrookenvaneenzjdensltljer.DeMooren nigen in hetgebergtevan Grenada,Ondervonrooken zelden tabak, maar eene soort van den OnderPhilipsfl.
fin 1609 een dergeljk lot.

henùep (hasjisl).Eenebelangrjker0lvervullen Een halfmilioen Morisken verwjderdezich
bj hen de kwakzalvers (A'
isaoeva),die ge- uit Spanje en keerde naar Afrika terug,waar
heime middden bezitten tegen den beet van zj door hunne wpeste,roofzieke stamgenoovergiftige slangen en insecten en eene soort ten,die hen als Christenen verfoeiden,uitgevan godsdienstige broederschap vormen.Vogr plunderd en mishandeld werden.Z00 treurig
'toverigegeljken de zeden en qebruikender was heteinde van een volk ,hetwelk zich in
Mooren op die der andere Arablsche en Mo- Spanje toteen hoogentrapvanbloeihadweten
hammedaansche volkeren. O0k heerscht bj te verheflbn.
hen de bloedwraak; zj zjn onbestendig,
M ora beteekent rerzuim , nalatiqheld. Het

logenachtig, zonder roede trouw en wreed. iseen burgerregterljkbegrip,ontwikkelddoor
Hunne voornaamste elgenscbappen zjn zucht en overgenom en uit hetRomeinsche regt.De
naar zingenot, eerzucht en hebzt
lcht.Hunne schuldenaar, dat is hj, die krachtens eene
godsdienstige dweeyerj isnaauweljkste be- verbindtenis verpligtis,om iets te geven,te
schrjven.Gastvrjhelden Onderworpenheid in doen ot'niette doen,kan in mora zjn?Ot'in
de grootste smarten zjn welligthunne eenige m ora gesteld worden.Eene verbindtenls, dat
deugden.Hunne njverheid bepaalt zich t0t is een band,eene verpligting,die op iem and

het vervaardigen van de bekende roode mut- rust, om iets te doen, te geven of.niet te
sen (fez),zjden zakdoeken,fraaje gordels, doen kan ontstaan öf uit eene overeenkomst
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öfuit de wet zelve.'
Is die verbindtenis zelve teli
jke acte,eene sommatie?een protest Of
nietdoor eene voorwaarde,ot'harevervulling eene dagvaarding.Eene eenvoudige aanvraag
niet door eene tjdsbepaling Opgescholt,dan per brief ()fmondelillg in der m inne gedaan,
noemt m en haal'eene xuivere, die van het htteft alleen dan dt) kracht eener in moraongenblik van haar bestaan in volle werking stelïillg,als de sehuldt'llaar llaarals zoodanig
is. De schuldenaar is nu t0t hare voldoening v0()r den regter erkent.llt?staat de stthuld in
verpligt en de schuldflisoher kan die vûldge. eene bepaalde geldsom -- ot'waarvan later
ning texstond vorderfpn. De sc,huldenaar kan het bedrag kan bepaald w orden
die geene
de voldoening ook geregterltjk aanbief
len,in- interesten voortbrttngt kyaehtens (le ovel-eendien de schuldeischerhaarnietwilOntvangen. komst zelve Leonrentionéleintt
lressen)
.,dan beVan het oogenblik af van het bestaan der ginnen deze pas ti) logpen van den dag der

zuivere verbindtenislpoptook hareverjaring. in mol-astelling. (Moratoire interesten). De
De schuldenaar is aansprakeljk voor alle gevolgen der mora dtlren voflrt, zoolang de
schadet die de zaak, w elke geleverd moet verbindtenis zolve bltjftvoortbestaan,ot
'totWorden,sedertdatoogenblik ljtltdooreenige dat de schttldenaar zelt'de nadeeligt!govolgen
schuld zljnerzjds,tllrwi
jld(,zaal
t overigens, doet ophouden, tloor ztjne l1f)l'a të zqivtxren,
zoo zj een bepaald voûrwerp is en aan den datis:alsnog zooveelmngeli
jk aan zt
jne versehuldeischer toebehoortofOvergedragen moet
w orden voor rekening en risico is van den

schuldeischer. Dit allesverandert'bj nalatigheid van den schuldenaar;z0ohtjingebreke:

pligtingen t,e vold()en.
M oraal, zie Zedeleer.

M ora,
tin.ondt
mrdezennaam vermeldenwj:
Nicolas Fc,rwtr??c/:z de J-/brtz/'l,
zk,een verdien-

in verzuim , in mora is ten aanzien van fli)
vervulling zi
jner vel-pligting.Vooreerstishj
dan gehouden tût vergotlding Y3n kqsten,
schaden 0n interesten t'
Jegens ZI
@J*1101'1 sehuld-

steljk Spaanst
lh ditthter geborell te Madrid
(
1014 '
-ostellJult
2
j 1737.I1!
j stt
ldeerde te Vallat
lolid in (
le l-egten,wi
jdde zieh voorts aan de
iiaatjeletteren enverkreegvervolgenseenambt

van overmagt, eene vreem de oorzaak, die
hem niet geweten kan worden. Voortsis van
het oogenblik der m ora, de bepaalde zaak

de vriendsehap bttzorgden derm eestberoemde

eîscher,m aar van den

dene treurspelen.A'
Velt
lra wel
-d hj benofmld
t0thûogleeraarin 6
1()ditthtl
tunst.Zjn mcanto
épittt
)delasnavestleOortezdestruidas(1785)''
is tten van de schoollste episehf'gediohtender
Spaqiaarden.l1j overleed den 1ldenMei1780.

eischerwegens hetniet,nietbehool
'ljk ot'niet aan het Ilof der koningin-weduwe Elizabetlt
ti
jdig nakomen van zjneverbint
ltenis?z(
)0al- te San Tldetbnzo. Lattlr vergezelde htJ haar
thans deze nietnakoming niet het gevolg is naal-Aladrid,waar ztjnfltalenten hem weldra

schrjvers van die dagtàn Hj trad in 1762 op

teen blt
jspf
?l,gafin 1764 een bundelverdieyeleverd moetworden?nietmeerveorre,
- me
zen in het lieht e11 sehreefdaarna gnderseheikenlng van den schuld
.

nal
sehul
i
s at
voige
ornde
schdenaal
ade?-,zoûdatht
jaanspxakeljk
die haar trett)ll0k door
eeneoorzaak ,waarvoorhj alldel'snietbehoefde
in testaan,en l.j isthansniet?zooalsanders
hetgevalzotlzjn,bevrtjdvandeverbilldtenis,
z0o die zaak is verloren ot'te niei gegaan
t
jllgesehied,z0()zjJ
:
ienzj diteveneens zou zt

Leandro Ftvptzz?c/az de ul-fbrtz/'
;zl, eftn zoon
van den voorgaande en een beroem d tooneel-

diehter. Hj werd geboren den loden Alaart

n de m agt van den sehtlldeischer ware flver- 1760 en verwit
lrfreeds in 1779 door ztjn ge-

gegaan.Natuurljk kl
lnnen partjen bovendien dieht:2:La toma de(lranada''en 3jaren later
bj de overeenkomstbjzonderegevolgen aal) dool- zpne rluett,
tsion poétif'a, hetaceessitder
de mora verbinden.De se,htlldenaar is nietin
m ol'a ,(
1001-nietaan de verbintenistevoldotln,

zoodra zt
j bestaat,maar tloor hare vervulling

na te laten na zeker tjdstip,waarop hethenl
niet meer vl
-tlstaat daal-luede te wachten,Ot
'
na zeker tildstip, dat hj niet ulogt laten
@*110 V'txrpI1-cti11e
o-te vervoorbjgaan?zonder ZIJ
vtlllen. Dat ti
*jdstip kan w ordell bepaald,ôf
door de verbintltenis zelve2ôf'dooreene aanvraag vanwege tlensttllultlftlstshe'r,den schulde-

naarbeteekend,waalz
bjhtjtekennengtlel'
t,?dat
hj de onmiddelljke vervulling wellscht.De
mûra uit de verbindtenisvoortspruitellde, kan
bestaan krachtenset
lnetlitdrukkeltjltebtlpaling,
bjvoorbeeld,a1s ereentjdbepaaldis,waarna
de schuldenaar? zo0 bi
j niëteerdervoldt'
ed,

Acatlêmii). D()0< den invloetl van Jorellanos

verkreeg hijin 1786 t1('betl
-ekkingva,
1
3sttcretaris bi
.j gr
aaf Cabamrus f
)n vexgezftltle dezen
naar Pari
js, waar hi
.
J
'Goldon'
lleerde kennen
en door dezf'n vpvstelkt,wel
-d in zl
jn vof
lrneulen, pm het Spapnst'h toont'elnaarlletvoorbfl
eld van hetFransfàhe teht
lrvormen.Na,zi
jn
terugkee'rin Sl')an,jebezorgde de'
ministe'
rFlor'
Jtll B lanca hel'n eene praebende, die hem in
staatstelt
le(lulzit'
hbt
jdedramatisehedil
thtkunst
tebepalen.Zjjnet,rsti
'
tblljspel:m1.
2
:1vieioylanina
(1790)-'wt
?rd(1001
-hetpttblif'knletgrootenbjval

bitgrtlet,ulaar tttvilns dtlor de aanhangers van
t1t'n oudenvorm llietsvpinigdporgehaald,BraarOver M orat'
in zieh wrtàekte in het hekelend
bliispel: ,ylaa ctpm edia ntleva (1892)'' De
als nalatig zalbeschouw d worden, (tII de ge- vredesvorst Godoy verslthaf'
te hem ntlde m idvolgen dier nalatigheid zaldrage'l)('
)f,wan- delen voor eene reis dtlpr Frankrjk,Engelleor (le verbindtenis slee.hts binnen zokeren la11(l,Duitsehland,Zwitsel-land en Italië,z00-

tjd, en niet daarna? kan wortten voldaan. dat h!
erst in 1796 tert
lgkeel
*de. Daarop
Soms doet tle wet zfalve de gevolgen der na- leverdejhe
i
jde bljjspelpn:,
IEIbaron'', ,,La
latigheidvan zekel
-tjdstipafbestaan.Anders mogigata''en ,,Elsida 1as ninas'' van welke

kan de schuldeiseher dt?1Aschtlldenaar in mora illzonderhfaid het laatste uitbundig w erd toestellen door eene tbrmêle aanvraag, welke gqinicht.Na den invalder Franse,
hen ondergewoonljk gefûrmuleerd wordtin00:0gereg- wierp hij zitsh aan de nieuwt! regéring en
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werd door koning ioseph t0t bibliothecaris behoevevandenJeugdigenJacob VI.Toenhj
benoemd.In1812echtermoesthjdewtjknemen vernam ,dat Maria ontvloden was,trok hj
en hoewelhj in 1816de hém ontnomenein- te velde met6000 man,verstrooidehareaankomsten terugkreeg,zaghj zichin 1817door hangers den 13den Mei 1568 te Langside en
nieuwe vervolgingen genoodzaakt, om te noodzaakte daardoor de Koningin, om eene

Parjs eene woonplaats te zoeken. In 1820
kwam hj weder te Madri
.
d, doch in 1822
vestigdehj zich voorgoed teParjsen overleed aldaar den zlsten Junj 1828. Moratin

wjkplaats te zoeken in Engeland. D00r
Elizabetlt aangespoord, stelde hj daarop te
Edinburgh een onderzoek in naar den moord

van Darnley,Om na te gaan in hoeverzjne

wasnietalleen tooneel-,maar 00k lierdichter. zusterdaaraan deelgenomeù had en volbrart

Zjn roem heeft hj evenwelverwprven door daartoe 00k eene reis in Engeland. Hj
zjne dxama'
s, die hem t0t den eersten der werd echter reeds den 23sten Januarj 1569

nieuwere Spaansche tooneeldichtersverheFen. door sluipm oord omgebragt.
M orbihan ,een Fransch departementaan
Zjne bljspelen onderscheiden zich dooreene
e evenzoo genoemde Golfvan den Atlangelukkige vinding,natuurljkeontwikkeling, etiesnche
Oceaan!vormteen gedeelte van NederJuistheid van karakterteekening en levendiyheid van dialoog.00kJegens degeschiedenls Bretagne en ls, behalve doorde zee,omgevan het Spaanschedrama heefthj zich ver- ven door de departementen Finistère!Côtes
diensteljk gemaaktdoor zjne rorigenes del du Nord,Ille-et-vilaine en Loire Infe'rieure.

teatro espanol''.Zjnepobras''zjn in 1830-

1831 in 6 deelen doorde SpaanscheAcadémie
in hetlicht gegeven.

Het heeft eene oppervlakte van 1Q31/2 D

geogr.mjl.Tn hetnoorden verheft er zich

de Montagne Noire, met bosch en heidegeM oravische broeders, zie Broederge- wasgen bedekt, ter hoogte van 300 Ned.el.

meente.

Vandaar daalt de bodem naar hetzuiden en

M oraw a (De)iseene regterzjriviervan vormt eene met hellvelreaksen bedekte h00gde Donall.Zj ontepringtalsdeBoelgaarsche vlaktejdie meerendeels woeste heidegronden

Morawa in hetnoordoostenvandenTq'
lar-Dagh

bevat. D8 kust is vermaard wegens hare

in Turkje,niet ver van Gi
ilhan, stroorpt klippen,fraaje inhammen, voorgebergten en
eerst naar het oosten en wendtzich dan naar
het noordwesten.Na een l0op van 220 Ned.
mjlvereenigt zj zieh met de ServischeM0rawa, die op de grenzen Van Servië op het

begroeide rotsterrassen. Aldaar vindt men
ondbrscheidenfgkleine eilanden,zooals Croix,
Belle Isle,Houat,Hoedic enz.T0t de rivieren van het departement behooren de Blavet,
Gollagebergte haren oorsprong heeften door de Auray en de Vil.aine met de 0t1st.Het
de Ibar versterkt wordt.De vereenigde M 0- kli
maat is ergematigd en vochtig,dedamyrawa's storten nabi
l'het vervallen fort K0e- kring m eest nevelachtig. Van den grond ls

lich zich uitin debonau.DeMorawaisvan 320/0door den graanbouw inbeslaggenomen.
Tsloeprja afbevaarbaar en heeft eenelengte Men verbouwt er boekweit, rogge,haver,
tarw e, aardappels, hennep en ooft,en llitvan 335Ned.mjl.
M oray (James Stuart,graaf van),door- muntend weiland bevordert er de veeteelt.In
gM ns M wrray geheeten,een onwettige zoon
van Jacob F vanSchotlanden vanM argaretha,
eene dochter van lord Erskine,w erd geboren
in 1531,ontving,a1s bestem d voorden Vees-

1872 waren er ongeveer 330000 runderen.

Vooral ook is de bi
ienteelt er van veel belang. T0t de delfstoibljke voortbrengselen
behooren er:graniettleisteen,potkleienjzerteljken stand,op zjnzevendelaarhetprioraat erts,terwjlmen hier en daarmineralebronvan St.Andrews,en werd na den dood zjns nen aantreft. 00k wordt er veel zeezout gevaders doorzjnemoedernaarhetkasteelLoch- wonnen, terwjl er groot gebrek is aan hout.
leven gebragten in hare eerztlchtige plannen De bevolking telde in 1872 bjna 1/umilli.
betrokken.In 1548 vergeznldehtJzil
'
nehalfzus- 0en zielen. Voorts is er de vijscher'
d eene
ter,de zeqgarige koningin Maria à'
fz
l
ft/
zrfnaar belangrjke bron van bestaan,terwjlvoor 't
Frankrjk.BjzjnterugkcerinSchotlandvoegde overige de njverheid er nog weinig is onthj zichbjdeProtestantschepartjenvervulde, wikkeld.Men heefter9 jzergieterjen,eene

gesteund door het vertrouwen,hem doorde fabriek t0t het vervaardigen van blik,2 van
Jonge Koningin geschonken,eene merkwaar- scheikundige praeparaten en onderscheidene
dige rol.Vooralop zjn raad poogdeM aro , scheepstimm erwerven.D e handelbloeiteraan

nadat zj in 1561 in haarrjk wasterugge- zee in onderscheidene havensteden (Lorient,
keerd, in goede verstandhpuding te komen Vannes enz.) en wordt door bevaarbare rimètEloabeth,
.Hj belastte zich met delei- vieren, het kanaal van Nantes naar Brest
ding der staatszaken, maar kwam ,toen de

en spoorwegen bevorderd. T0tde inrigtingen

Koningin niet metLeieester (lueshter),maar van onderwtjs behooren er: een lycpum ,4
met Darnley in hethuweljk trad en bijuit- collèges en 9 scholen van middelbaar ondersluiting de R.Katholieken begunstigde,open- wjs.Hetdepartementisin 4 arrondissemenljk tegen haar in verzet, zoodat hj met ten verdeeld;àjnehoofdstad is Vannes.
andere Protestantsc.
he lords de wjk moest M ore (Miss Hannah), eene Engelsche
nemen naar Frankrjk.Na het vermoorden schrtifster, geboren den 2den Februarj 1745
van Darnley en het huweljk der Koningin te Stapleton in Gloucesfershire, trad op 17metlothwellkeerdehj terug naarSchotland jarigen leeftjd reedsopmethetherdersspel:
en werd na de gevangeneming van M aria
in 1567 tot regent des lands benoemd ten

DThe search afterhappiness''en in het daarop

volgendq Jaar methettreurspel:p'
rhe inie-
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xible captive''. Garriek haalde haar over'om volksverhuizing d00r Gothen en W andalen
zich te Londen uitsluitend aan letterkundige was overstroomd, werd het in de 2de helft
werkzaamheden te wjden en bragt haar in der lste eeuw eene prooider Slawenhorden,
den kring der meest begaafde mannen van die zich vooralaan den voet van den Tayge-

Engeland (Reynolds,B'
arke,Joltnsonenz.
).In tus vestigden.Erverhieven zich in dien tjd
1777 verscheen haar treurspel: rpercey''en
ixl 1779 haar laatste treurspel: DThe fatal
falsehood'' dat weinig bjval vond. D aar
voorts Garrick Om streeks dien tjd overleedy
w erkte zj nietlangervoorhettooneel,maar
begaf zich naarCowslip-Green bj Bristolen
later naar Barley-Grove, Waar zj methare
zusters een opvoedingsgesticht V00r VerWaarloosde kinderen oprigtte en hare kl'athten

naast de Helleensche steden Slawische gemeenten, die zich t0t distl'icten vereenigden,

wjddeaan hetsehrjven vanzede-enopvoedktmdige boeken. Van de opbr6ngst harer
werken - ppoeticalworks(1838)''en sAfiseellaneousworks(1810,2 dlnl'' vermaakte
zj meer dan 10000 pond sterling t0twelda-

standkonbiedenaandeArableren,begeerigom
zich aldaar te vestigen.D aarentegen waren

zich aan deByzantjnscheGriekenOnderwierpen en langzamerhand in Grieken herschapen
werden.Allengs ontstond doorde zamensmelting der Slawische en Griekseh-Romeinsche

bevolking eene aanmerkeljke welvaart en
een levendig handelsverkeer in de zeesteden

van Moréa,zoodatztjmetqoedgevolg weerzj nietsterk genoeg,evenmin a1sMacedonië
en rrhradë, tegen de Boelgaren (995),en in

de llde eeuw en later werd hetland geteisdige oogmerken, en overleed te Clifton den terd door de Noormannen.Naauweljks had
7den December 1833.Haz'e ruitgelezene wer- het zich hersteld, toen de Kruistogten zjne
ken'' verschenen in 1847- 1849 in 9 deelen. ontwikkeling belem merden. In 1205 stichtte
Tltomas M ore,kanselier van H endrik V111 K '
llem rt
zzà Champlitte in het westeljk gedeelte van Moréa t0t aan den voet van den
van Enreland,zieonderMorns.
M orea is de naanl, dien men sedertde Taygetus een Frankiseh vorstendom , datin
middenoeuwen geeft aan hetgroûte Grieksche 1210ten deelvielaan Gottfried van Villeharschiereiland, hetwelk de otlden Peloponnesns t
/oizz. De Grieksche keizer M '
Qhaël VIII
noemden.Sommigen leiden dien naam afvan Tclcetllpgl.
s,in 1261naar Constantinopelterugde gedaante des lands,welke op die van een gekeerd, heroverde w el is w aar een gedeelte

moerbeziënblad geljkt (morus) en anderen van Moréa,maarhetvûrstendom Achajableef
van hetSlawischewoord pmore(zee)''.Moréa als leen van hetkoningrjjk Sicilië in het beis het zuidelgkste gedeelte van Europa en zitvan het geslacht Villeltardonin t0tin1461.
ten noorden door den landengte van Corinthe
met het vaste land verbonden.waarvan het
ten oûsten door de Golf van Aegina en ten
westen dnor de Golfvan Corinthe gescheiden
is. Zuidoostwaartsin de Aegésche zee strekt
het schiereiland Argolis zich uit.Ten zuiden
heeft Moréa 3 landspitsen,die van Laconië,
van Maina en van Messenië.ln het midden
van het schiereiland heeft men de hoogvlakte
van Arc,
adië (600- 1000 Ned. elhoog),, aan

wier noordzjde de Cyllene (2371 Ned.e1)
en aan de zuidzjde de Tagyetus,thansPentedadyion (2409 Ned.el),zieh verhefen.De
belangrtjkste rivieren zjn er:de Iri(Eurotas),
de Roefia (Alphaeus)en deGastoenitico(Peneus). Daar men er de bosschen meerendeels

Voorts hielden de Venetianen ModonyKoron,
Argos,Napoli diRomania en andere belang-

rjke plaàtsen i11 bezit? waardoor bloedige
oorlogen ontstonden tusschen hen en de Turken. Eerst nadatal de Cycladische eilanden

aan de Turksehe heerschappj onderworpen
waren, ontrnimde Venetië in 1540 zjne bezittingen in Griekenland. Moréa vormde na

dien tjd eenTtlrkschsandsjak metTripolizza

als hoofdstad.Nadat echter in 1684 de Venetianen m et anderen een verbond tegen de
Porte hadden gesloten?veroverde de Venetiaansehe veldheer M orosLnlgeheelM oréa,het-

welk bj den Vrede van Carlowitz (1699)aan

Venetië werd afqestaan.Doc.
h reedsin 1714

werd het schierelland weder veroverd door
heeft uitgeroeid, is het land ongezonder, de Turken en deze werden bj den Vrede
heeter en schraler dan te voren. Avaar de van Passarowitz (21 Julj 1718)in hetbezit

mogeljkheid t0tbesproetjing bestaat,heerscht
nog altjd eene ongemeene vruchtbaarheid,
maar de landbouw verkeerter in een achterljken toestand. De steden van den alouden
Peloponnesus zi
jn in bûuwvallen herschapen
en vele dorpen verlaten.D e oppervlakte van

389 L geogr. mjl droeg er in 1870 ruim
645000 zielen.De belangrkkste voortbrengse1en zju er:oljventruwe zjde,katoen,rjst,

vjgen en andere zuideljkevrt
lchten,honig,
wjn en krenten. De njverheid bevindt er

van Moréa bevestigd.Van dien ttjd afdeelde
Moréa weder in hetl0tvan Griekenland (zie
aldaar).
Aioreau (Jean Vidor),een der voortref
lbljkstegeneraalsvan de eerste Fransche Republiek en geboren den llden Augtlstus 1761 te
Morlaix (Finistère), studeerde te Rennes in
deregten en verkreeg ereeneregterljke betrekking. Bj hetuitbarsten van den oorlog
van 1792 kozen de vrjwilligers te Rennes
hem t0t aanvoerder. Hj woondedaarop den
veldtogt btl Onder D'
amoltriez, bestuurde in

zich op een zeer lagen trap.Het schiereiland
is in 5 nomoiot'arrondissementen verdeeld. 1793 als brigadegeneraal den aanval Op de
De oudertl geschiedenis van Moréa valt Prtlissen bt
j Pirmasens, verûverde in 1794
zamen m et die van Griekenland.A1sbestand- als divisiegeneraalM eenen,noodzaakte Ilpedeel van het oost-Romeinsche rjk vormde ren t0tcapitulatie)bezette Brugge en Ostende
heteene zelfstandigeprovincie,doorstrategen en bemagtigde Nienwpoort.In weêrwil van
besttlurd. Nadat het reeds in de dagen der de terqgtstelling van zjn vaderj welke op
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last der revolationnaixe regtbank plaats had

had gezonden,inJunj uithunnestelling bj
op denzelfden dag (28 Julj
* 1794),toen hj Ulm , trok over de Donau en baande zieh
Cadzand in Vlaandcren beKette!bleefhj bj door overwinningen b)jllöchstidt,Nördlingen
het leger en voerde in 1795 bp. den intogt en Neuburg een weg t0t aan de Inntw aarna
in Holland onderPiel
tjqru hetbevelover den deoostenrjkersden 15den Jultjmethem den
regter vleugel.Tn 1796 ontving hjhetkom- w apenstilstand van Parsdorf sloten. Toen

malldo overdeRjn-en Moezelarmee,drong
W'
armser terug t0t Manheim ,tl
'ol
: den 24sten
Jtllj bj Kehl over de Rjn,versloeg Latonr
den 5den Janj bjRastadt,aartshertog Karl
den 9den Julj bj Ettlingen,trok door het

echter in November de vredesgnderhandelingen sehipbreuk leden, behaalde M oreaw den

3den December de beslissende zegepraalbj

Hnhenlinden, welke hem den weg opende

naar hethartvan Oostenrjk,zoodateerlang

Schwarzwald 0p den regter oever van de de wapenstilstapd van Steyer en vervolgens
D onau naar de Isar, sloot den Tden Sep- deVrede van Li
ineville gesloten werd.Hierop

lk M l
wea'
t
b zjn lantlgot
ld Grosbois.Daar
tember met Bejeren het vgordeelig verdrag botrx
van Pfàffenhofen, m aar zag zich door de hj door zi
jne republikeinsche gevoelens en
nederlaag en den aftogt van Jourdan genood- dof
lr zjn ongemeeneu krjgsroem niet gunstig
zaakt onder gevaarljke omstandigheden ach- stond aangeteekend bg Napoleon.
J'
,werd hj,
terwaarts te wjken. Op zjn meesterljken als betrokken in een complot van Piehegru
tertlgtogt versloeg hj den zden october (1e en GeorgestegendenKeiztlr,den4denFebruarj
hem achtervolgende Oostenrjkers, trok dool- 1804 in hechtenis genomen, in den Temple
hetllöllenthalvanhetSchwarzwaldenbereikte, Opgesloten en beschuldigd van het misdrjf,
nadat hj den Q4sten October btj Sehliengen dat hj zich, gestet
lnd door Piel
tegr'
l
t, t0t
nogmaals tegen aartshertog Karl gestreden

dictator had willen verheffen, om de Bour-

had, aan het einde van de maand de Rtjn. ôpzl.s terug te roepen. Het geding nam een
Hj trok er over bj Hiiningen en hield er aanvang den 28stenMei1804.Den 9denJunj
Breisach en Kehlbezet t0t in llet bpgin van daaraanvolgeude werd hj met7 tegen 5 stem1797. Toen trok hj nogmaals over de Rjn men vrjgesproken,maar Napoleon,diehem
en l'lzkte voorwaarts t0t Litthtenaut waar

volstrekt schuldig w ilde vinden,liet de reg-

hj berigtontving van deteLeoben gesx
lotene
vredespréliminairen (23 April). Morean had
in 1795 in een Oostenri
jkschen bagagewagen
eene verraderljke briefwisseling gevonden

ters door Savary zoodanig Opstoken,datzj
hem tot eene tweejarige gevangenisstraf veroordeelden. Bonaparte veranderde dit vonnis
in ballingsehap en M orean,scheepte zioh in

ttlsschen Cond6 en P lehegr., maar ze uit naar Noprd-Amerika,waar htJ xich vestigde

vriendschak Jegens laatstgenoemde achterge- te Morisville btjTrenton in New Jersey,terhouden. D lt was echter openbaar gew orden wjlhj den winter gewoonljk doorbragtte
en gaf aanleiding, om in September 1797
M orea. terug te roepen; doch reeds tegen

New York. In het volllrjaal'van 1813 gafht1
gehoor aan eene uitnoodiging van den Ifeizer

het einde van 1798 zag hj zich benoemd tpt van Rusland,om Napoleon te helpen bestrjinspecteur-generaal bj hetTtaliaanscheleger. den,landde den 26sten Jultj te Gothenburg
In 1799 wexd hj er belast met het opperbe- en werd door Aleœander I benoemd totadjuvel,bragtdetroepen,doorRoewarow bedreigd, dant-genel-aal, Tegen zjn raad deed men een
van de Adda over de Tessino en troltterug aanvalop Dresden.Toenhi,jgedurendedenslag
naar het gebergte bj Genua. Vanhier ver- vall den Q7sten Augustus in gesprek was met
eenigde ht'
lzich metM aedonald, die zich uit keizer Aleœandert verbrjzelde een kgnorskoNapels noordw aarts spoedde. ((IA Angustus gel zjne beide beenen.Deze werden afgezet
werd hj van llet opperbevel ontzet, maar en m en vervoerde hem over het gebergte
woonde op aandrang van Jo'ubert,die geko- heen naar Bohemon, doch hj stierfte Laun
m en was om hem te vervangen, den slag den Qden September 1813. Lodewj;k X VIII
bj Novibj.ToenJoubertreedsin deu aan- schonk aan de echtgenoote van den gesnetzvang van den strjd sneuvelde, nam hj het velde den rang van m aarstthalksweduwe en
opperbevel op zich, maar kon de nederlaag stichttehelnin 1819eengedenkteekenteParjs.
der Franschen nietverhoeden.Bj zjn terug- M orelia,de hoofdstad van den Mexicaankeer te Parjs wees hj het voorstel van sehen Staat M ichoacan, ligt in eene vlakte
Meyès, Om zich van de dictatuur meester te 1126 Ned. el boven den spiegelder zee en
m aken, van de hand, m aar nam deel aan heeft een hoogst aangenaaul klinlaat. Zj is
den staatsstreek van 18 Brumail'e, zonder
daarvan het gewigt en de gevolgen te besetl

t1e zetel van een bisschop en m en vindter
eene prachtige hoofdkerk? benevens andere
fen.Daarop ontving hj hetopperbevelover merkw aardige gebouwen, een sem inarium

deRjn-armeeenschiepmet Carnoteennieuw
leger van 90000 man,waarmede hj ten derdenmale (April 1800) in 4 ltorpsen tusu
lchen
Straatsburg en Schafhausen over de Rjn
trok,In M'
eidrong hj de Oostenrtjkersdoor

voor geestelijken, ondersl.heidene inrigtingen
van onderwt
js en van welt
ladigheid, eene
uitm untende waterleiding en llagenoeg 40000

eene reeks van voorspoedige gevechten van

inwoners (1873).Handelen ntjverhoid zjn er
nog w oinig ontwikkeld,hoew elkatoenspinnerjen er vttlen bezig houden,De stad is in

korps van 20000 m an tot versterking van
het Italiaansche leger naar den St.Gottbard

pastoûr M orelos,een van de opperhoofden der
opstandelingen,metdienvanM oreliabestempeld.

de Bodensee t0t Ulm terug, verloeg hen, 1541 onder den naam van Valladolid gesticht
ofschoon ht1 Op verlangen van Napoleon een en eerst in 1828 ter getlachtenis van den
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linkevltqnd genoemd, is zoodanig huweljk,
M'orgagni (Giovauni Battista), eeu be- waarbj de aanzientjke man met eene vrouw
M orellenboom en ?zie Xersenboonlen.

roemd geneesheer en de grondlegger van de uit geringeren stand eene echtverbindtenis
w etenschap der pathologische anatnmie, ge- sluit Onder beperkende voorwaarden,zoodat

lsltdteu zt
jn van de
boren te Forli in den Kerkeljlten Staat den zj en hare kinderen uitgt
25sten Februart
i 1682, stt
ldeerdtà t(!Bologna voorregttan, aan den stand van den elshtgein de heelkunde, te Venetië en te Padua in nootverbonden.In 0nsVaderland iszulk een
de vergeljkende Ontleedl
tunde?was daarna huweljk bj dewetonbekend.
M orgen is de naam van eene laudmaat,
werkzaam alsartsin zjne geboorteplaatsen
als hoogleeraar in de ontleedkunde te Padua die in verschillende streken zeer verschillend
en overleed aldaar den 5den Novem ber 17T1. is van grootte-Devroegerin onsVaderlandge-

Grooten roem heeft hj verwors'en door zjn
geschrift: rDe sedibus et causis m orborum
per anatomen indar
gatis (1661q2d1n enlat()r).''
Zjne ropera Omnia''zjn in 1705 in 5 dtte1en in het licht verschenell.
M organ (Sidney? lady), eene lzngelsche
schrjfstert geboren te Dtlblin in 1778, was

brt
likeljkeishetRtjlllandschemorgen!hetwelk
overeenkomtmet0,8515584Ned.bunder(hectare).I1(
?t morgen wordt verdeeld in 600 (E
)

roedeu? iedtlr van 144 (EIvoeten.De naamseorsprong van deze nlaat is onzeker; w aar-

s
chjnli
jk is dievan hetGothisch: woordmorg'
;
?tzzl(beperken)atkolustig.
de dochter van den tooneelspeler Otrenson,
M orgue (De)isd(?naam van een gebouw
maakte zich alsschrjfsterbekend dporeenige aan dtlSeine te Parjs,waar deljken van
romans, waarin zj de zeden en gewoonten onbekende personen ter herkellning worden
nedergelegd.
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O >lahertys
Hj overleed te
(1827)5' - en
Liibeck den
The wild Irish
3ostenJunjlGgl.
gixl(1806, 3 dln;3de druk 1856) ,en de Hjisdegrondleggereeneralgemtl
enegeschie-

merkwaardigeIersehezedeschetsen:ppatriotic
sketches in lreland (1807,2 dln)''
, p'
l'he
lay of an Irish harp (1807)95 - mo'Donlael
(nleuwe druk, 1850)'', - en rFlorence
M'Carthy (1816q2dedruk 1856)'' schreefzj
de voortreffeljke werken: rFranee (1817,2
d1n)'',- en rltaly (1821,2 d1n)''.In 1829
bezocht zj Frankrpk nogmaalsen schreef er
het oBook of'the boudoir'', en in 1833
Belgiè%.Den toestand in Frankrjk schetste zj
in mFrance in 1829 (1830)'' en dien van
Belgl
kë in den roman: ,,The princess or the
beguine''(1835)''.Laterschreefzj:z'
W oman
and hermaster(1840,2 d1
n;2dedruk,1855)''
en: mrhe book without a name (1841).''ln
1843verloorztlharel)eehtgenooten vestigde
zich op eene villa bj Londen,terwjlhaar
van staatswege een jaargeld werd toegekend
van 300 pond sterling, en overleed aldaar
den 13de11 .&pl.il 1859. Van hare rMemoirs,
autobiography etc.'' verscheen in 1865 eene
3de uitgave in 2 deelen.
M organatisch huwel.ijk,atkeleid van
het Gothische woortlmorpan (beperken)!en
0ok matrimonillm ad vlor-t
/czlcfïccpl!matrtmonium ad le
gem dclbcczzz en ltnwell
jk met de
.

'

denisderletterkundeinzjnegesehriften)pUnterrichtv0n der DeutsehenSprattht
!undPoesie
(1682;3dedruk 1718)'' en g?poly-hist'
or,sive
de auctorum notitia et rerum commentarii
(1688;4dedruk 1747,2 d1n)''.
llorier (James),een Engelseh reiziger en
schrjver,geboren Omstreeks hetjaar 1780!
wjdde zit
!h aan dediplomatii
?,reisdein Perziè
en K lein-Azië,w asvan 1810 t0t1813Britsch
gezant in Perzië,vertrok later naar Mexico,
vestigde zich daarna te Londen en overleed
te Brighton in 1849.11j stshreef:pTravels in
Persia,Armeniaand Azia Minorto Constantinoqle(1812)'',- rA.secondjourneythrough
Persla etc. (1818)'') DThe adventures of
HajsiBaba OfIspahan (1824- 1828t3d1n)'',
- nAyesha,themaid ofKars(1834,3d1n)''
- p'
liheMirza (1841,3 dlnl'' ellz.
M orilles (Morehella)is de naam van een
geslachtvan zwamm en,hetw elk totde Vlieszwammen (Hymenomycetes) en t0t de afdeeling der Schjtkwammen (Discophori) behoort.
Zj groejen in'tvoeqjaarin zandigebosschf
?n,
zjn zeer smakelt
jk (
,1 kunnen in gedxoogden
toestand goed bewaard worden.Zj onderscheiden zich doordemin ofmeerkegelvor-
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migegedaantederhoedjesen vooraldoor de sische Zeitung'' eene meer populaire rigting
daarop voorkomende ruitvormigruitstekende te geven,geraakte door zjn hartstogtvoor

kanten.W j geven hierbj 01!dehelftderna- eene gehuwde vrouw in een staat van halve

tuurljke grootte de afbeeldlng in a van M . krankzinnigheid en zocht zich in 1786 daar-

d.
vclldlfl, in b van M eoniea,in c van M . van te herstellen door eene reis naar ltalië.
& I1iO,
sJ,en in d en e van M .rïvlodïped.Men Hier ontmoette hj Göthe,die zeermet hem
gebruikt de morilles vooralbj hetbereiden wasingenomen en hem in 1788na zjnterugvan soep, ragout enz.en 0ok wela1s afzon- keereenigen tjd bj zich ontving teW eimar.

derljk qeregt.

Op aanbeveling van hertog Karla4fw'
ll'
:fwerd
M orlnda is de naam van een plantenge- M oritz 1id van de Aeade
'mie te Berljn en

slacht uit de familie derRubiaceën.Het0m - hooyleeraar i
n deOudheidkundeaan de Acavat heesters en kleine boom en, die in de démle van Schoone Kunsten aldaar.Hj overden
tropische gewesten groejen,met tegenover- leed
26sten Junj 1793. In zjne merkstaande bladeren, ln bladoksels geplaatste waardige romans:rAnton Reiser(1785- 1790,

bloemhoofdjesen4.zadigebessen.M .bracteata 4dlnl''en nAndreasHartknopf(1786)''schetst
Apzà. groeit in Oost-lndië ter hoogte van hj zjneeigene lotgevallen.T0tzjne overige
6- 9 Ned.elen draagtwitte,van binnen be-

belangrjke qeschriften behooren: gversuch
tere vruchten. welke men aan kinderen toe- X(
lötterlehre (1791; lode druk 1851)'', dient tot verdrjviny van wormen.Hethout Reisen einesDeutschen in England (1783)'',
haarde bloemen en gele,specerjachtige,bit- einer Prosodle (1786; 2de druk 1815)''

is vrj hard en taal,en dewortelsgebruikt

-

en oReisen durch Italien (1792- 1793,3

men t0t het bereiden van roode verfstof.M . dln)''. Ook leverde hj een pMagasin fiir

dtrifolia L.6en fraaje boom, van 2,5 t0t3 Erfahrungsseelenkunde(1783- 1793,10dln)''.
Ned.el hoog en in Hindostan groejende, M orlaken,eigenljk Morewlacsen ofaan
levertinzjn wortelheisoeringiofal,hetwelk zee wonende W alachjers, is de naam van
inzonderheid uit Goedsjerate op de Indische Slawische bewoners van het Dalmatiàch geraarkt wordt gebragt en a1s roode, gele en

bergte,inzonderheid in de districten Zara en

oranjekleurigeverfstofdient.Deze wortelbe- Spalato.Hun aantalbedraagt 150000,en men
vat de morindine (C:aHspOI5),die in gelenaal- meent,dat zj in hetmidden der15deeeuw
den kristalliseert,in warm water en alkohol uit Bosnië derwaarts getogen zjn,om zieh
(niet in aether), alsmede in alkaliën met aan de heerschappj der Turkenteonttrekken.
eene Oranjeroode kleur oplost, bj 2450C. Zjkomenintaal,gewoontenenzedenovereen
smelt en ontleed F ordtin m orindon ensuiker. met de Serviërs in Servië,Bosnië en HerzeX Royoc op Curacao groejende,bevatdes- gowina, en de Italiaansehe en D uitsche begeljks eenegeleverfstof.W egensdenkruipen- schaving heeft er t0t ntl toe w einig invloed
den wortelstok isdezeplanteen lastigonkruid: geoefend. Zj vormen in het algemeen een
aldaar bekend onder den naam van Pan d% Qink gebouwd ras;zj zjn grootenkrachtig,
diavlo(Duivelsbrood).
maar zeer ruw.Hunne wonillgen zjn van
M orisken , zic Mooren.
steenen opretrokken en metrietredekt;men
M oritz (Karl Philipp),een verdiensteljk vindtdaarln naauweljks eenig hulsraad enzj
Duitsch schrjver, geboren te Hameln den dienen tevens t0tverbltjfplaats voor het vee.
15den September 1757, bragtde Jaren zjner De kleeding der Morlaken geljkt hetmeest
kindsheid door in treurige huiseljke omstan- op dieder Croatenihunùeeenige weelde bedigheden, kwam te Brunswjk in de leer bj staat in'f'raai verslerde geweren en pistolen
een hoeâenm aker, doe'h keerde w eldra terug en in zilveren knoopen op een scharlakenrood
tot zjne ouders,die inmiddélsnaarHannover vest. Zj bedekken het hoofd meteen rood
waren getrokken.Hier wekte hj de opmerk- kaple, zjn hartstogteljke beminnaars van
zaamheid van een aanzienljk persoon en zangen dansenbezittengoedegeestvermogens,
kw am daardoor in de gelegenheid om het maar zjn in hooge mate onwetend en bjgegymnasium te bezoeken. Nadat hj voorts loovig. Twee-derden van hen beljden deR.
vruchtelooze pegingen had aangewend om
zich te Gotha aan den schouw burg te verbin-

Katholieke en één-derde de Grieksch-Katholieke godsdienst. A1s iinke zeelieden vormen

den,studeerdehj te Ertkrt,zag zjnwensch zj dekern derOostenrjksche marine.
om als tooneelspeler op te treden nogmaals
M orm onen ot'Latter-Day k
%aints(Heiligen
verjdeld en zochteene toevlugtbj deBroe- van den Jongsten Dag) isdenaam van eene

dergemeente te Barby.Door dezeondersteund, godsdienstige secte in Noord-Amerika,aldaar
wjdde hj zich te W ittenberg aan destudie gesticht do0r Joe S'Z/ZiJA, die den 23sten Deder godgeleerdheid en werd leeraar aan het cember 1805 te Sharon in den StaatVermont

Philantropinum teDessau.Dedwingelandjvan geboren werd.Nadat hj in den StaatNewBasedow dw ong hem echter om die inrigting York allerlei bedrjven uitgeoefend en zich
te verlaten.Hj begafzich naarPotsdam en 00k m et goudgraven bezig gehouden had,
werd er in 1778 leeraar aan het militaire gràef hj in 1823,op grond eeneraankondiweeshuis, en eenigen tjd daarna aan het ging van een Engel,in den hetlvelCumorah
Graue Kloster'' te Berljn. Hiermaakte hj bjPalmyranaarpheiliqemessingplaten''
,welke
zich bekend als schrjver,prediker en dichter. hjopaanwjzingvan dlengodsgezantden22sten
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In 1782 volbragt hj eene reisnaarEngeland,
werd venolgepshoogleeraaraan het Kolnisch bestemming hj eerstden 23stenSeptember1827
gymnasium te Berljn,poogdeM n de:pvos- aan het licht mogt brengen.Zj waren be-
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dekt met een schrift, hetwelk hj nietkon

lezen. In de kist echter, welke die platelz
bevatte, bevond zich eene wonderbril, Urim
en Thum mim genaam d, voorzien van doorzigtige gesteenten in plaats van glazen, en
deze bril stelde Smitlt in staat, om de ge-

heimzinnigewoordenteontejferen,welkehem

zelt'sinlichtingen gaven om trent de toekom st.
In 1830 gaf k%mitlt met hulp van M artin
el,rrï.:en vervolgens O0k van Olirer Cowdery
eene Engelsche vertaling van die opschriften
in het licht onder den titelvan pr
l'he book
of Morm on''.Ditw erk is verdeeld in 15boe-

68t

kortvertoefin County Caldwellspoedden zj
zitsh naar Illinois,waar zj in het graafschap
Hancock in 1840 de stad Nauvoo bouwden

met 2100 huizen en een fraajen tempelv01gens een door Smithineenvisioenaanschouwd

modél.Bj de gestrenge tucht,dieergehandhaafd werd, verhief zich de stad weldra t0t
een hoogen trap van welvaart.Doch ook hier

ontstonden vjandige botsingen metde overige

inw oners des lands,en in 1846 barstte ereen
openbare oorlog uit,waarin Smitltsneuveldej

terwjl Nauvoo in een puinhoop herschapen

werd. De M ormonen trokken daarna langs

ken en vermeldtin eene soort van bjbeltaal,
h0e ten tjde van Zedekia,koning van Jertzsalem , een vrome lsraëliet) Lehi genaamd,
met zjn gezin uit Palaestina naar Amerika

hoogstmoejeljkepaden overhetRotsgebergte

trekking t0t de toekomstige lotgeval
en van
.l

een station voor de naar Calitbrniëtrekkende

naar het verre westen en vestigden zich aan

hetGrooteZoutlneer(Salt-Lakel,waar zj den

reeds in 1850 als territorium erkenden Staat

yertrok en hierzjnezonderlinpereisavontu- Utah stichtten, die zich bj de gunstige ligren, alsmede deopenbaring,dle hj metbe- ging zjner hoofdstad, Great Saltlake City,
zjn volk en van het menscheljk geslacht karavanen,bj gestrenge orde en ongemeene
ontvangen had, in messingplaten grilelde.

vljt? alsmede dool'de uitbreidinq van de
Sommige van zjnezonen,onderwelkezich M ormonenleer, waardoor telkens nleuwe k0Laman bevond, verspreidden zich in de wil- lonisten derwaartsstroolnden,zeervoorspoedig
dernis en werden de hoofden van onder- ontwikkelde. De regéring der Unie had den

seheidene stammen.Doch de nakomelingen opvolger van k
%mitl
t als profeet, nameljk
van zjn zoonNephiwarenreedseeuwenvo'ör Bri
yltam Ft
lvzw , wegens zjn grooten invloed
den aanvang onzerjaartelling goede Christe- t0t gouverneur van hetterritorium benoemd,
nen?in hetbezitvan den doop en vanandere

waarna het Congrès hem Q0000 dollars voor

Chrl8teljke gebruiken. Depriesterljkewaam de stichting van Openbare gebotlwen en 5000
digheid en de messillgplaten bleven erfeljk dollars voor die eener bibliotheek toekende.
in het geslachtvan N ephi.Daaraan verscheen
o0k de verrezene Cltristus,koosuit de leden
van dat geslacht 12 apostelen,die in korten

Eene Congrès-acte van 7 September 1850 regelde voorts de verhouding van de Alormonen
totde Unie.Niettemin kwamen laatstgenoem-

tjd hetgeheele land tothetChristendom be- den bj herhaling tegen de ambtenaren der

keerden, en stelde het avondmaal in.Toen U nie in verzet en dwongen deze de hoofdstad
in hetbegin der4deeeuw deKerktengevolge te verlaten. De Unie benoemde daarop in
van oorlogen en verdeeldheden in verval 1857 A . Cz
lfzzlvzïzw tOt gouverneur in plaats
kwam ,verseheen in 384 M ormon(wiensnaam van lriyham Irofxzw en zoud hem m et2500
meer gt
)d# beteekent), een dapper krjgsman man naarUtah.De expeflitie ontmoetteechter
en een vroom Christen,en verdreet'de door wegens het gevorderde jaargetjde vele zwaG0d gevloekte Lamanieten naarZuid-Amerika. righeden en moest in hetvolgendejaarmet
Zj keerdenechterOmstreekshetjaar400terug nieuwe manstthappen versterkt worden. Na
en de Nephieten bezweken voor hun zwaard. een gevecht op 15 Februarj 1858 werden er
M oroni, de zoon van M ormon,voltooide in onderhandelingen gevoerd. Men verleende aan
420 de geschiedenis van zjn volk op de mes- de Morm onen eene algemeene amnestie, en

singplatenenvermelddeuitdrukkeljkJoez
gzli/l
als haren toekomstigen ontdekker.
Hoewel de bjbel van Smitln eigenljk zooals met groote waarschjnljkheid werd

in Junj werd Young in zjne waardigheid als
gouverneur hersteld. De voltoojing van den
Pacific.spoorweg, die het te voren van de

wereld atkezonderde Utah toegankeljk heeft
aangetoond - nietsanders wasdan een ge- gem aakt, dreigt evenw el de vereeniging der
schledkundige roman, door zekeren Dav'
ison
vervaardigd en alshandschriftdoorden boekdrukker Sidney .W #.t
?ozz, eeu der jverigste
aanhangers van Smitlö, aan dezen ter hand

Mormûnen te ontbinden.Sedert 1874 zjn van
de zjde der Unie stappen gedaan om deveelwjverj afte schaflbn en de hoofden der kolonie verantwoordeljk te stellen voor gegesteld, toch vond de nieuwe profeetbjvelen pleegde moorden. Bri
ybam Young eindeljk
geloof en organiseerde den Gden April1830
de secte tot eene gemeente te Fayette,een

peinsde op eene nieuweverhuizing,maar het

scheen, dat hj yeene geschikte plaatsvoor
stadje in hetgraafschap Seneca in den Staat zjnewerkzaamheld k0nontdekken.Hj overNew-York.Kortdaarnatxokdezesecte,welke leed in Augustns1877 en werd nietaanstonds
reeds honderde leden telde, naar Ohio,werd dûor een opvolgervervangen,terwjlhetbein 1833 vanhier verdreven en begafzich naar stuur in handen kwam van twaalfapostelen.
De geloofsleer der Alormonen vorm tgeen
hetgraafschay Clay in het westen van den
Staat Missourl en stichtte er de pYoorraad- stelselmatig geheel.De afzonderljkeleerstelschuur des Heeren (Lord'sStore.house).De lingen zjn ontstaan doorden gemeenschappeonverdraagzaamheid der Morm onen gat'echter ljken arbeid van J.S'
Z
AIïJA,S'
idney .
Wo
qtfozlj
w eldra aanleiding t0t botsingen en tot hunne Parley P.TrJJJ en Orson Pratt,en zj werverbanning uit het graafschap, en na een den in lateren tjdvermeerderd doorBri
gltam
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Young. Stuiptrekkende geestesvernieuwingen

heidslievend,kuisch,welwillend, deugdzaam

(revivals)en openbaringen (revelatiollsofG0d) en opregt moeten zjn enaan alle menschen

vorm en de grondslagen van de rrots'' waarop weldadigheid moeten bewjzen. - G0d is
hetgeloofsgebouw der Mormonen is verrezen. volgens de Mormonen geen geest; hj heeft

Dehoofdbronnenhunnerleerzjnhetreedsvermelde ,,BOek van M ormon''en hetpBoeltder
leeren der verbindtenissen(ThebookOfdoctrine and covenants),, j)enevens eene reeks
van godgeleerde en stichteljk-opvàedkundige

een stoffeljk ligc,
haam en eene melscheljke
gedaante.NaastHem ztjn onderscheidenean-

deren joden werkzaam.De veelwjverj werà

reeds In 1838 bj hen ingevoerd, later weder afgeschaft,doe.
l eindeljlt door Brigham
w erken.Daarin is ontleend aanhetBoeddhaïs- Iz
-ozfqç, nadat hj daaromtrent volgens zjne
pus de leer der zielsve
rhuizing en der vele verzekerillg eene openbaring ontvangen had,
.
werelden, - aan de Grieltsche en Romein- als grondwet afgekondigd en tevens als een
sche fabelleer het bestaan vàn velegoden,- heilmiddel voorgesteldt Omdat de kinderen
aan den Islam deveelwjverj en hetverbod der geesten op aardsche ligcham en oftabervangeestrjkedranken,- aanhetHeidendom nakels w achten, Om t0t een hoogeren trap
hetgeloofaan tgoverj e1aangoedeenbooze van volkom enheid op te klim men. Zonder
geesten, - aan het orthodoxe Christendom veelwjverj is volgens hem geene verheëng

hetgeloofaanwonderen en aandeuitdrjving of verlossing van dep mensch mogeljk.Men
des duivels, - en aan het M ozaïsmus de

kan zich meteene vrouw laten pverzegelen''

theodemocratie.Ilunne leer isv0ltegenstrj- voor tj4 en eeuwigheid en 00k slechtsvoor
digheden, en de om standigheid,dateen ge- denleeftjd.Echtbreakwordtgestrenggestraft,

deelte van de door S
.zàif/zgevonden ylaten en huizen van Ontucht zoektmen er te vern0g niet ontzegeld is, geeft gelegenheld t0t geefs, Omdat het de pligtis van elken M0r-

wjzigingen in detoekomst.Detegenwoordige moon in hethuweljk tetreden en debevolgeloofsheljdenisderMormonen bestaatuit14 king tevermeerderen.D00h aanhunhuweljk
artikelen.Zj werd in 1849 vastgesteld,wjkt ontbreekt de zedeljk6 wtlding, en de kinin vele opzigten afvan die van Smitlten be- deren zjn naarhet oordeelvan deskl
lndigen
helst het volgende:wj gelooven:1.aarzGod, zwak naa.r ligchaam en geest. H et aantal
zjn zoon Jezus Christus en den lleiligen vrouwen,datiemandneemt,hangtafvanzjne
Geest, - 2.datde menschen wegens hunne inkomsten en van zjn rang in dehiérarchie.
eigene zonden en nietw egens de overtreding
van A dam gestraft zullen wotden,- 3.dat
door middel van den zoendood van Christus
alle menschen door gehoorzaamheid aan het
E vangelie verlostkunnen worden,- 4.aan
J'
ezws C/lrïoffz,
s,aan de boete en aan den doop

D e eerste president heeft er 19. D e kerke-

ljkeorgalzisatieisjuistgeschikt,om deaanhangers dezer sede tot volkomene onderwer-

ping te noodzaken. Het priesterschap isbj
de Mormonen bekleed meteengoddeljk en0nfeilbaar gezag,en men besehouwthetalpeene

bj onderdompeling t0tvergeving der zonden, doodzonde, eene andere meening te hebben
aan de gemeenschap van den Heiligen Geest
door oplegging der handen en aan hetavolldm aal,- 5.datde m ensehen van God geroepen moeten worden door ingeving en handoplegging van hen, wier am bt het is het
Evangelie te prediken en de Saeramenten uit

dan de priesterkoestert.Naeenevoorafgaande

wjding door Johannes de Dooper,die hiertoe

m et P etr'
as, Jacobus en Joltannes den 15den
Mei1825 van den hemel nederdaalde,schiep
Joe Szzlif/z de instelling der priestezorden.

Deze is gesplitstin 2 afdeelingen,nameljk
te deelen,- 6.aan eenedergeljke kerkinrig- dehoogere van M elchisedei en delagere van
ting als die der eerste gem eente,metaposte- Aiiron. T0t deeerste behooren het presidentlen, profeten, herders enz., - 7. aan de schap (5 leden), het' collegie der Twaalf
krachten en gaven van heteeuwig evangelie, Apostelen, die een reizenden hoogen raad
aan de gave des geloof'
s,aan de geesten enz., vormen, het Collegie der Hoogepriesters(een
8. aan het in den Bjbel opgeteekend onbepaald aantal), het Collegie der Zeventig
w oord van G0d en tevens, dat dit in het (reizende predikers) en hetCollegie der Oudboek Mormon en in alle goede boeken is be- sten.Depresidenten zjnbenoemdvootlevensvat, - 9. aan alles wat G0d geopenbaard lang en de overigen v0oreen halfjaar!maar
heeften ook nu n0g Openbaart,en wj koes- zj kunnen herkozen worden. De prlesters
teren deovertuiging,datHj nOg belangrjke van Aöron vormen de tweede afdeeling;deze
dingen met betrekking t0t zjn Koningrjk bevat de gewone priesters, de leeraars en
openbaren zal, - 10. dat Tsraëlverzameld diakenen.Zj ztjn onderworpen aan bisschopmoet worden, aan de oprigting van Sion op pen,aan wie Ook de burgerljkeregtspleging
het westeljke vasteland, aan het Duizend- ter eerste instantie istoevertrouwd.Zj zorjarig rjk van Christus op aarde en aan de gen vodr de openbare eeredienst, voor de
vernieuw ing van deze onze woonplaats tot stoffeljke aangelegenheden derKerk,voorhet
de heerltjkheid van hetParadjs,- 11.aan inzam elen der tienden, voor het armw ezen,
de opstanding des vleesches,hoewelzj,die voor de verdeeling der arbeidskracht enz.De
nietin Cltristlls geboien worden,eerst zullen priesters dragen geen onderscheidend gewaad.
opstaan na het Duizendjarige rjkt- 12.dat Naast die kerkeljke ligehamen bevindt zieh
w'
d het regt hebben G0d naardeinspraakvan de vereeniging der Danieten, eene geheime
ons geweten te aanbidf
len,- 13.datwjaan politie in dienst d0r Kerk. Men besehuldigt
koningen en overheden gehoorzaamheid scbul- deze niet zonder grond van Onderscheidene
dig zjn,- en 14.datwj regtvaardig,waar- m oorden) en hierdoor wordt de afkeer ver-
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sterkt, welke men in Noord-Amerika van de woning dermoedervanFlahault.Laterbezocht

Mormonen koestert.N0g altjd echter worden hj hetcollège Bourbon en desch001van den

generalen stat', trad in 1830 a1s luitenant in
di.enst bj een regiment uhlanen en onderwerven,en zj verschjnen 00k wel in 0ns scheidde zich in Algerië.Koningin H ortense,
Vaderland. In Duitschland is het hun niet in 1837overleden,had hem eenjaargeld van
zendelingen der M ormonen naar alle oorden
der wereld uitgezonden, om aanhangers te

geoorloofd openljk op te treden.Hetaantal 40000 t'
rancs vermaakt,en nu nam hj zjn

Mormonen op onze aarde wordt geschat op ontslag uit de dienst en stichtte te Clermont
150000, van welke zich 100000 in Amerika in Auvergne eene beetwortelsuikerfabriek.In
bevinden. Hunne eeredienst bestaat in het 1842 zag hj zich at
kevaardigd naarhetFran-

uitdeelen der genademiddelen (doop, avondmaalen handoplegging) en indeprediking;
daarbj worden schrikwekkende eeden gevergd.
In Utah heeft de voorbeeldige jver der
Mormonen woestenjen in vruchtbare akkers

seheParlement,waarhj Guizotondersteunde.
Daar tegenspoed in njverheidsondernemingen

en hetsjelhem in geldverlegenlleid bragten,
werd hj de bondgenoot van LodewùkF#oleon, wiens plannen hj, als atkevaardigde

van hetSeine-departem ent,sedert1849 in het
W etgevend Ligchaam bevorderd had,en begodsdienst,hun kerkeljk bestuuren het0p- sttlurde a1sministervanBinnenlandscheZaken
treden van htlnne leiders druischen zO0 sterk den staatsltreek van 2 December 1851,doch
in tegen de Noord-Amerikaansehe staatsrege- legde reedsden 13denJanuarj 1852 zjnepor-

herschapen, maar de grondslagen van hunne

ling,die aan de ingezetenen vrjheid van per- tetbuille neder.In November 1854 werd hj
soon en eigendom waarborgt, dat m en er t0t voorzitter van het W etgevend Ligchaam
over verbaasd moet staan, dat de kolonie benoemd.Van M ei 1856 tot Augustus 1857

deï
'Mormonen bj de gedurig ondervondene was hj gezant te Petersburg,waar hj in
botsingell n0g niet vernietigd is.Met betreltking t0t het besttlur en de leer van de gem eente der Mormonen worden intusschen na
het sterven van den laatsten president BriyAlzzl Young noodlottige stthetlringen verwacht.

Januarj van laatstqenoemdjaarin hethuwe1jk trad met deJonge,rjkevorstin k
Sophia
Tr'
lfàefzkoi.Yan 1857t0t 1865 washj weder

voorzitter van het W etgevepd Ligchaam en
onderscheiflde zieh in die betrekking doorhotl

M ornay (Philippe de),seigneur dn Ples- tbljkheid en onpartjdigheid.Hj overleed den

W,:-*JrJy, een Fransch staatsman, geboren loden Maart 1865 en werd Op staatskosten ter
den 5den Novem ber 1549 te Buhy in Norman. aarde besteld. H oewelgeen staatsman,bezat
h uitstekendegaven;hetontbrak
dië, werd door zjn gestreng R.Katholieken de M orny toc'
.

vader vool*den geesteljken stand bestemd, hem echter aan zedeljke begiuselen. Zjne
m aar omhelsde na diens dood in 1560 de jdelheid en wuftheid bleken zelfsbj de beProtestantsche leer, waarin hj door zjne handeling dergewigtigste staatsaangelegenhemoeder heimeljk was Oggeleitl,en volbragt den en hebben haren stempelgedrukt op het
eene reis door ItaliëjD ultschland,Nederland bewind,waartoe hj behoorde.Bj de reusen Engeland. Na de gruwelen van den St achtigezwendelarjen,diena 1850inFrankBartholomaeusnacht zoehthj koningin Eliza- rjk plaatsgrepen,had hj steedsdehandin
bets van Engeland vruchteloos t0t bescher- hetspelen wistgrootesommenbjeentebrenming zjner Feloofsgenooten te bewegen.In genjhoewelook deze nietvoldoende waren,
1575 trad htla1sbestt
lurderderfinanciën in om in zjne verregaande verkwistingen te
Navarre in dienstvan Hendrik ran Navarre
en deze gebruikte hem als onderhandelaar
gedurende den oorlog m et de Ligue.Toen
lTendrik den troon van Frankrjk beklom ,benoem de hi
.j de Jfo
rogy totstaatsraad en vervolgens t0t gouverneur van Satlmur. Hier
stichtte de M ornay eene Protestantsche hoogeschool. Avegens zjne afkeuring van den
overgang des Konings totde R. Katholieke
Kerky viel hj in ongenade, maar bj zjne
geloofsqenooten stond hi.j wegens zjlle geleerdheld in hoog aanzien, zoodat men hem

den npaus der Hugenoten''noemde.Hj overleed den lldenNevember 1623.VanzjnegeBchriften zjnde pMémoiresetcorrespondance
(16245 2de druk, 1824, 12 dln)''debelangrjkste.
M orny (Charles Auguste Lotlis Joseph,
graafde), een Fransch staatsman, de zoon

voorzien.Om van Jecker het hem toegezegde
aandeel in de Mexic,
aansche geldknoejerj te

verkrjgen,haalde hj Napoleon over t0t de
noodlottige éxpeditie naar Mexico.Zjnekostbare bibliotheek en zjne verzameling van
schilderjen werden onder den hamergebragt,
doch zjne weduwe,die later hertrouwde met
den hertog van :$:.$/0,ontving van den Keizer
een Jaargeld van 100000 francs.

M orpheus is in de Grieksche fabelleer,
de zoon ofde dienaarvan denslaapentevens

de droomenverwekker.Hj zelfroeptdanenkel
menscheljke gedaanten te voorschjn,terwjl
een van zjne broeders Lphobetor)den vorm
van allerlei dieren aanneem t en de andere

broeder Lphantasns) zich in eene eindelooze

verscheidenheid van levenlooze dingen vertoont.J
Hbrplteus wordtvoorgesteld alseen ge-

vleugelde grjsaard met een hoorn desover-

van H ortense, koningin van H olland en ge- vloeds,waaruit allerlei dingen te voorschjn
malin van LoldsNapoleon en van harengroot- komen, en o0k w e1 m et een krans van pastalmeester graaf Flal
tault,geboren te Parjs PaVerS.
den 23sten October 1811,werd door den kinM oro (Antonis),een verdiensteljk Nederderloozenont
grv
aaf
de*@ M orny a1s zoon aanjeno- landsch schilder,inzonderheid van portretten,
i
n
g
e
n
m 0n
Z:n0 eerste opleiding ln de werd geboren te Utrechtomstreeks 1512,was
X.
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een leerling van Johan ScApprlen bega'
fzich

wjls misbruik gemaakt. De morphinezucht
vervolgensnaarRome.Nazjnterugkeerwerd der Europeanenen begint te geljken op de
hj hofschilder van den cardinaal Granrelle opium- en hasjisj-zucht derOosterlingen,en
en vervolgens van Xarel F,diehem in 1543 mogen0ok aanvankeljk ondrageljke pjn en
naarPortugalzond,om hetportretvan prinses
Catltarina,eene dochter van den K oning van
Portugalen de bruid van Philips.J.J',alsmede

s
lapeloosheid aanleidiny gegeven hebben t0t
hetbezigen van m orphlne, het is zeker,dat
in vele gevallen hetstreelend gevoelvaneene

van andere leden van hetvorsteljk Huiste zekere opwekking,aan de verdoovende wervervaardigen.Hj werd ermetdem eestev0or- king van m orphineverbonden,oorzaak isvan
komendheid belegend,met eene gouden keten haarvoort
gezetgebruik.Ditlaatsteistegeenz. begiftigd en in den ridderstand opgeno- vaarljker,omdatdeonthoudingvanmorphlne
men.Onderscheidene edelen verlangden voorts bj den overvloedigen gebruikerpjn doorhet

van hem een portret,en ditwerd meermalen qeheel
e ligchaam ,eene belemmerdeademham et 100 ducaten betaald. Nadat hj aldaar llng, hartkram p en in het algemeen hoogst

eenoreeksVanjarenT7aSY7erkzaa:ageYfeest,
ging hj in 1554 naarEngeland,om hetportretvan koningin Maria te schilderen,waarvoor hj eene gouden keten terwaarde van
100 pondsterlingeneenejaarweddevanlaatstgenoemd bedrag ontving.Na hetsluiten van
den vredetusschen Frankrjk enSpanle,trad

onaangenamegrwaarwordingen doetontstaan.
M èrphologle, gedaanteleer der deelen,
is eene wetenschap,die t0t de natuurljke
historie, vooralt0t de plantenkunde behoort.
Zj behandeltden uitwendigen vorm derorganen, zoekt de eenheid van eenige weinige
oorspronkeljkedeelen (asenblad)indeveelM oro in dienst van Philips II.Deze begun- heid der vormen aan te wjzen en steltdeze

stigde hem ongemeen, doch de gem eenzaam - laatsten voora1sde resultaten derwetten Van
heid, waarmede de schilderm et den Koning ontwikkeling en groei.H et nasporen van die
omging,dreigde gevaarljk teworden,zoodat w etten behoortthans t0t de gewigtigste aande kunstenaar onder gezochte redenen en op gelegenheden der natuurljke historie,en de
belofte van terug te keeren zich naar Utrecht ontwikkelingsgeschiedenis,voorzooverzjop
spoedde.HoewelP hilips hem meermalen ont- de gedaant
e derylanten betrekking heeft,is

bood,keerde hj nietnaarSpanjeterug.Be- metdemorphologleoyhetnaauwstverbonden.
halve portretten vervaardigde hj 00k een
M ors,een eilandln hetwesteljk gedeelte
aantal historiestukken, w elke verschillende

muséa versieren.Zjn eigenportret,doorhem
zelven geschilderd,bevlndtzich te Florence.
De aanzienljken overlaadden hem metgeschenken en eerbewjzen:eris00k eenemedaille ter zjner eer geslagen.Hj overleed

van de Limfjord in Jiitland,teltop 61
/2 p

geogr.mjlomstreeks18000 inwoners.Hetls
vrj hoog gelegen en bezit geene bosschen,
maar in het algemeen vrllchtbare gronden.

Aan zjneoostkustligtdestadNykjöbingmet

2200 inwoners.
in 1581.
M orschansk of'Moqiansk door hetvolk
M orphine (morphium , C)7H,:NOs), een Mors
ag
ehtee
tens,
icshe
eengot
ealver
rron
di
ssemeTambow.
ntshoofdIn
he
Rus
is
ne
ment
alkaloïde van Opium , is hierin meestalmet stad j
m econiumzuur verbonden en wordtverkregen, Zj ligtaan de bevaarbare Zna en aan den
w anneer m en een waterig aftrekselvanopium spoorweg Rlashk-Morschansk-pensa en telde
' den grooten brand van 1874 een achttal
kooktmet bjtenden kalk ,hetvochtfltreert, vOör
het daarna kooktmetsalm iak zoolang eram- kerken en omstreeks 20000 inwoners. Zj is
moniak ontwjkten hetvervolgens laat kris- de stapelplaats voor den grooten graanvoortalliséren. Opium uit Smyrna geeft weleens raad der omringende gew esten en bloeit door
21,50/0 morphine,doch het levertgemiddeld een levendigen handel.

12- 140/.Demorphinebestaatuitbittersma- M orse (SamuëlFinleyBreese)behoortt0t
kende, ln w ater oplossende naalden zonder degrondleggersderelectrischetelegraphie.Hj
kleur of geur;zj reageertalkalisch,isniet werd geboren den 27sten April1791 te Charvlugtig en vormtm et zuren meestalkristalli- lestown in Massachusetts,wjdde zich aan de
seerbare, bittere, in water en alkoholoplos- schilderkunst, begaf zich t0t zjne verdere
bare zouten, van welkehetazjnzuur,zout- ontwikkeling naar Londen, woonde m et afzuur en zw avelzuur zout in de geneeskunde wisselenden voor-en tegenspoednazjnteruggebruikt worden. Bj aanhoudend verhitten keerin onderscheidenesteden derU nie,stichtte
Van morphine metveelzoutzuur ontstaatapo-

in 1825 te New-York een genootschap van
schilders,waaruit later de NationalAcademy
oq dergeljke wjze a1s opium,maarminder ofDesignontstond,washiervanonderscheidene
prlkkelend, m inder stoelgangbelemm erend, Jaren voorzitter en begaf zich op last dier
nietzweetdrjvend,en hebben geenszinszulk vereeniging in 1829 w eder naar Europa,om
een sterken invloed oy hetzenuwgestel;zj er zich bekend te maken m et de teeken- en
verhinderen de afschelding der sljmvliezen schilderscholen. De electromagnetische ondernieten verminderen de overmatige gevoelig- zoekingen van die dagen boezemden hem
p30r.p1ïw:.-

Demorphineenharezoutenwerken

heid.Men gebruikthaaralskramp-en pjn- groote belangstelling in; op zjne terugreis
stillendmiddelbj stuiptrekkingen,zenuwpj- naar Amerika in 1832ontwierp hj hetplan
nen ) hartziekten , hoesten, asthma, delirium

tot een druktelegraaf en vormde een stelsel

enz.VeelalwordtdemoryhineindenJaatsten van teekens,datuitpunten en openeruimten

tjd gebezigd t0tonderhuldsche inspuitingen, bestond.In 1835 stelde hj zjne uitvinding
doch volgens deskundigen wordtdaarvan dik- te New-York ten toon, verkreeg daarvoor in
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1837 octrooiin Amerika,en nam in 1843 met nietanders dan bommen.Uitde groote moronderstand der regéring eene eerste yroeve tieren worden ook spiegelgranaten, branddoor het stichten der ljn van svashlngton en lichtkogels en kartetsen geschoten.Tegennaar Baltimore.Langsdie1jn werddenzTsten w oordig gebruikt men: in Duitschland den
Mei 1844 de eerste depêche verzonden, en zl-duimsbronzen aehterladervoor eenelading
tegenw oordig is de trouw ensn0g sterk ver- van41/
:Ned.pond meteene draagwjdte van
beterde M orse-toestel algemeen in gebruik. 5400 Ned. e1, - in oostenrjk den 17- en
M orse w erd vervolgensdirecteurvan verschil- zl-dllims aehterlader met draagwjdten van
lende telegraaf-maatschappjen en hoogleeraar 4000 en 4800 N ed.e1,- en in Engeland 8-

in de natuurljke historie aan hetYale C0l- en g-duimsvoorladers.Bj Onsheet'
tmen,belege te New Haven.In 1857 ontving hj van halve de jzeren kogel- en steenmortieren van
een tiental Staten in Etlropa eene dotatie

39 Ned.duim , bronzen mortieren van 29 en

van 400000 fkancs.Htjoverleed den zdenApril van 20 Ned. duim, benevens de Coehoorn1872,en men heeftte New-York terzjner mortieren.Demortierenwordenbt
jlegerkorpeer twee gedenkteekens gesticht.
sen in mortierbattert
jen,in vestingen Op den

M ortel is eene vermenging van metsel- wal ot'ook ingydel
tte llortierbatterjen ge-

speciën, die in zoodanige verhouding bjeen- plaats. De mortltlren hebben deplaatsingegevoegd worden als de aard van het lnetsel- nomen deraloude ballisten en bljden,en men

w erk vordert, waartoe die verm enging moet heeft er meermalen vervaardigd van reusachgebezigdworden.Menonderscheidt0.a.bjden tige afmeting.D e Bolgise,he Paixhans-m ortier
waterstaat in 0ns Vaderland 4 soorten van (mortiermonstre)van 1832,algemeen bekend
mortel,nameljk kalkmortel,slappen basterd onderden naam vanmonstermortier,woog 7000
trasmortel,basterd trasm ortelen sterken tras- Ned.pond en wierp bommen van 500 Ned.
mortel.Kalkm ortelbestaatuit3 deelen steen- pond,waaronder begrepen w as eene springlakalk met 3 deelen zand ot'uit5deelenschelp- ding van 50 Ned.polztl.D e m tlrtier van P al-

kalk met 31/:deelen zand.De Overige soorten
zjn mettrasofcementenzandzamengesteld.
Van yroot belang is de hydraulisehemortel.
Sommlge kalksteenen nameljk,diemeerdan
100/0 kiezelaarde bevatten,vormen,na het

zzleryft)p(Palmerston'stblly),in 1858in Engeland vervaardigd,woog ongeveer 90000 Ned.
pond en de daarilzgeplaatste bom had eene

middelljn van 93 Ned.duim ; zj wûog met

de springlading 1500 Xed. pond. Men had.
branden, met water een mager deeg, dat ersl
echts4 schotenuitredaan,toen éin der
onder den invloed van w ater na langer of bouten sprong, die de rlngbanden van dezen
korter tjd hard wordt. Zulke kalksteelzen lzlortiel.vasthielden.
noemt men hydraulischen ltalk,enm enbezigt
M ortier (Edouard Adolphe Casimir J0dezen t0t 'het bereiden van hydraulischen seph),hertogran Trdrit
so)maal'
schalkenpair
m ortelofwaterm ortel.Zie voortsOnder Beton van Frankrjk, geboren den 13denFebruarj
en Cement.
1768 te Château-cambresisin hetdepartement

M ortier is de naam van een half bolvor- du Nord,trad in 1791 in dienst,streed bj

m igen baktwaarin m en doorm iddelvan een Qlliévrain,Jemappesen Neerwinden,alsmede
knodsvormigen stamper allerlei zelfstandighe- btj de belegering van Xamen en Xaastricllt

den fljn kan wrjven.Degrootste mortieren e1
z bj Ilolldsehoûten. Tl
z 1795 onderseheidde
zjn vaq jzeren doorgaallsvoorzien van een hj zich Onder Lqfebvre el
z Kleber bj Altentoestel, w aardoor m en den stamperna elke kirehen en Friedberg, voebt in 1798 als brinederdaling wederkan Opheffen.Kleineremor- gade-generaalbj LiptingenenStoekach,werd
tieren zjn van messing,serpentjn ofporse- voorts naar het korps van M asslna in Zwitlein.De porseleinen mortieren zjn vanbinnen serland gezonden en vtlerde er bevelover de

onverrlaasd en wordenveelalindeapotheken 4de divisie. In 1800 werd hj kommandant
gebrulkt.Voor scheikundige analysen m aakt van Part
js en in 1803 kommandeerde hj het
men gebruik van een m ortier van agaat.
korps, dat Hannover bezette.Na zjn terugEen mortéer is voorts bj de artillerie een keex wert
l hj dool
- den Eersten Consult0t
kort en wjd stuk gesehut,dat zich vooral een tier 4 generaals valz de consulaire garde
onderscheidt door zjneaanmerkeljke elevatie benoem d en belastmethetopperbevelOverde
(50- 700),Om voorwerpen te tr.
effen,die ach- artillerie,e11in Alei1805 zag hj zich bevûrter hooge wallen en muren verscholen zjn of derd totmaarschalk desrjksen t0tgrootkxt
lis
om door den geweldigen valen deuitbarsting van hetLegioen val
zEer.Hit
arna washjbevan het projectiel vreeseljke verwoestingen velhebbervan het2dekorgseutrok f
)gtegen
te veroorzaken.D e lading van gladde mortie- Oostenrjk,maar werd voör Diirnsteln door
ren iszwak en hunne draagwjdtellietmeer Koetoesow geslagen. Gedurende den slag bj
dan 1400 Ned.el,terwjlgetrokkenmortieren Austerlitz moest htjMTeenen dekken.In den
eene draagwjdte hebben van 5000 Ned.el, oorlog mt
,t Pt*uissen bezette hj den lsten Npdus bjna een uurgaans.Demortieren wor- vember 1806 het keurvorstendom Hessen,
den veelal genoemd naar de lengte der m id- voorts de Hansesteden en besttlurde den velddelljn van de ziel in eentimeters Ot'oude torttegon de Zwedentwaarop hj deoverduimen. D e kam er,voor de krtlidlading be wlnning behaalde btjAnklam (16 en 17 April
stemd, is rolrond of kegelvormig. Bronzen 1807).Toenvolgdedewapt
lllstilstandteSçhlatmortieren hebben éên of twee handvatsels, kow. In den slag bt
q Friedland voerde hjj
bevel
ove
r
de
n
l
i
nke
r
vl
eugel
.In 1808 werd
doch jzeren zjn daarvan verstoken.Metde
gladde mortieren werpt men in Duitschland hj t0thertog van Tr:rsq
:pverhevenenvoerde
44*
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het bevelin Spanje,waar hj met Lannes
Saragossa veroverde, den sl
ag bj Oeana (19
November 1809) W 0n en Soult bj zjne ononder
steunde. ln
derneming tegen Badajoz
den Russischen veldtogtkommandeerde ht9de

Hj werd dan 0()1
tin den Tower opgesloten
en in M ei 1535 t0t de galg veroordeeld.De
K oning veranderde deze strafin onthoofding

Bautzen,DresdenjLeipzig en Hanau,en den

nist en pianovirtuoos, geboren te Praag den
3osten M ei 1794, oefende zich onder de leiding van W '
eber,Albreehtsberger en Raliér.ien
was weldra de gullsteling van het?ubli
ek te
W eenen. In 1816 volbragt hj zpne eerste
kunstreis, en in 1820 eene tweede door

en dit &'
onnis werd uitjevoerd Op den 6det
1

Julj 1535.Zjn belangrpkstgeschriftisgetiJongegarde,werdt0tgouverneurvanMoskou teld:,De Oytima statureipublicaedequenova
benoemd en bleet'bj hetvertrek van Napo- insula Utopla (1516)':.O0k is hj de eerste,
leon I achter met het bevel,Om het Kyemlin diegoed Engelsch proza leverde.Zjnegezaill de luchtte laten sprinqen.Aan hethoofd menljke werken zjn in 2 deolen uitgegeven.
derjongegardestreedhjln 1813bjLiitzen, M oscheles (Ignaz), edn beroemd compo-

3osten Maart 1814 verdedigde hj met den
maarschalk Marmontde stad Parjs.Den 8sten
Aprilonderwierphj zich aanLodewqkXVIII
en werd t0tpair van Frankrjk benoemd.ln
Maart 1815 voegdehj zich wederbj Napoleon en werd door dezen belast met eene
inspectie der vestingen aan de noordeljke
en westeltjke grenzen van Frankrjk.Na de
tweede Restauratie vcrloor hj de waardig.
heid van pair,doch men deed vruchtelooze
pogingeh om hem over te halen t0tlzetaanvaarden van hetlidmaatschap van den krjgs-

Nederland,Frankrjk en Engeland.In 1825
werd hj professor aan de muziek-académie
te Londen en in 1844 aan hetconservatorium

te Leipzig. Hj overleed aldaar den loden
Maart1870,een aantalvoortreffeljkecompositiën en eene levensbeschrjving van Beet-

7ltjpe4 nalatende.
M oschus,zie Màs
gkus.
raad,die overNey vonnisz0u vellen.In 1816
M oschus,een Grieksch idyllendichteruit
zond het departement du Nord hem a1s afgevaardigde naar de Kam er van Gedeputeerden, de 3de eeuw vöör Chr.en een tjd:enootvan
waarhtjt0tin 1818zitting hield,en hj hem B ion, w as een navolger van TlteJcrïfld.De
kreegeindeljkin 1819dewaardigheidvanpair. bewaard geblevenegedichtenvanMoseh'
uszjn
Na de troonsbekl
imming van LouisTACI?
I?
.
Z?: veelmeerepisch-m ythische en grootendeelsele-

(1830) ging hj in 1832 gedurenden korten gische tafereelen dan eigenljke idyllen.Men
tjd a1sgezantnaarPetersburg.In 1833werd vindt zedoorgaansmetde gedichten van BLon
hj groot-kanseliervan hetLegioen van Eer, uitgegeven.
in November 1834 minister van 00<l0g en
M osdiertjes (B1'yozoa, Polyzoa) is de
voorzitter van den ministerraad, doch nam naam eenerklasse vanW eekdieren(M0llusca).
reeds den zosten Februarj 1835 zjn ontslag. Zj omvat mic'
roscopisch kleine diert
jes,die
Hj snet
lvelde aan de zjde des KoningsOp hun naam Ontleenenaanhunnekoloniën,welke
den P8sten Julj 1835 op het Boulevard du op mossen geljken.Zj zjn veelalhoorn-of
Temple a1s een slagtoFer van de helsehe
Dachine van Fi/z'câ,ï, en men stichtte hem

parkementachtig,0ok weleenskalkachtig en
zelden geleiachtig, en bestaan uit xegel-

gedenkteekens in zjne geboorteplaats en te mat
ig gevoxmde kokertjes (eetoeysten), uit
w ier openillgen, vaak met tleksels gesloten,
Rjssel.
AKorus (rrhomas), eigenljk M ore,kanse- zj het bovenljfkunnen uitsteken.Ditlaatste
lier Van Ilendrik V1I1 van Engeland,Yverd is voorzien van een krans van voelhorens,

geboren te Londen in 1480,wasgeruimentjd waarmede zj hetwater in beweging brengen
page van cardinnalM oeton,bisschopvanKan- om alzoo het voedsel naar zich toe te hatelberg (Canterbury),studeerdeteOxt
brd,werd len. De organen der spjsvertering liggen in
te Londen zaakwaarnemeren onder-sheril en
zag zich vervolgens doorkoningHendrik VIII
benoemd t0t lid van den geheimen raad en
belast m et verschillende staatkundigo zendin-

gen in Frankrjk en deNederlanden.Hj bewaarde zelfshetrjkszegel,hetwelk te voren
nooitaan eenwereldljk persoon wastoevertrouwd.ZjneverheKng t0tgroot-kanselierin

den doorde ligchaamsoppervlakte qevormden
zakj en de mondopening bevindtzlch in het
midden der doorvoelllorens omgeveneschjf.
Behalve een zenuwknoop bj hetafzonderljk
diertje vindt men er 00k een alyemeen
zenuwstelsel voor de geheele kolonle. De
mosdiertjesvan dezelfdekoloniezjnnietallen
geljkvormig;zj vermenigvtlldigen zich door

plaats van W olsey w as eene belooning voor knopvorming en o0k door middel van gezjne medewerking t0t het sluiten van den slachtsorganen. Men kent van deze diertles
Vrede van Cambrai (1529).Metkrachtver- omstreeks 2000 soorten)van welke 600 thans
zette hj zich tegen deHervorming,nietalleen n0g leven. Van deze bevindep zich 36 in
om godsdienstige,maar 0ok om staatkundige zoet water en de overige in zee,waarzj
redenen.Zoodra Hendrik Ffff,zich losruk- steenen, wier, schelpen enz. bedekken.Zj
kende Van den Paus,d00r Thomas Cranmer zjn i
n twee orden verdeeld (Lophopoda en

zjne hervormingsplannell zbchttb verwezen- Stelmatopoda); de eerste onderscheidt zich
ljken,legde M orws zjne bedieningen neder. door een halven, de tweede door een geheeToen hi
j in 1534 het successiestatuutz0u be- 1en kring van voelhorens.
bezweren en de scheiding des Konings van
M osen (Julius),een verdienstûljk Duitjcll
Catltarina &1s wettig erkennen,maakte hj dichter, geboren den 8sten Julj 1803 te Mategen heteerstegeenbezwaar,maarweigerde

rieney in Saksen, studeerde te Jena in de

hetlaatstealsin strjdmetdeHeiligeSchrift. regten, volbragt inmiddels eene reis naar
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Italiëep wasvervolgensgeruimen ttjdbtjeen
pleitbezorger werkzaam.In 1831ontvinghj
eene regterljke betrekking te Kohren enin
1834 vestigde hj zich alsadvoeaatte Dresden, waar hj weldra als letterkundige een
goeden naam verwierf. In 1844 ging ht1 a1s

vinden wj hem weder te Hanau,waar hj

eene rstaats-und Kanzleiakadomie''stichtte,

en in 1751 werd hj landschapsconsulent te
Stuttgart.Nadathti8jaarlanggestredenhad
tegenhertogKarl.rrdfpe?l,diedelandregten met

voeten trad,werd hpa1svermoedeljk opstel-

dramaturg naar den hofschouwbllrg te Olden- ler van eenige geschriften,tegen den Hertog

burg.Hier echter werd hj in 1848 aangetast gerigt,doorlaatstgenoemdezelven (1759)in
dooreene ongeneesljke ziekte,erelke eerlang de alldiëntiezaalin hechtenis gtlnom en en geeenevolkomene verlam ming veroorzaakte.Hp durende 5 jaar op de vesting Hohentwielin
ontving in 1850 pensioen,bleef in weerwil gevangenschap g'ehouden.Eerstin 1764 werd
van zjne ongesteldheidopgeruimdvangeesten de onsclluldige, die het verlaten der gevanoverleed,nadathjdeuitgavezjnerrs:mmt- schap op eerkwetsende voorwaarden standliche W erlke (1863, 8 dl11)''beleefd had) te vastig verworpen had?door detusschenkomst
Oldenburg Op dt
ln loden October 1867. Als vanFrederilcdeGropf:bj den Keizerendoor
dichter trad hj het eerst op methetepisch een bevelsohriftvanden Rtjkshpfraadopvrje
gedicht:rllas lied vom RitterMTahn(1831)'' voeten gesteld. De Hertog verklaarde M ose?
hetgeen van uitstekende gaven getuigde en onschuldig en herstelde hem in zjnambta1s
gevolgd werd door rAhasver (1838)'', zich landsehapsconsulent,dotsh laatstgenoem denam

onderscheidend doorgrootsche opvatting,ver- vervolgens weinig en sedert1770inhetgeheel
hevene vlugt en welluidende taal.Voorts gaf geen deelmeeraandezaken,en wtjddezjne
hj:rGedichten (1836;2dedruk 1843)''in het overige dagen aan wetenschappeljjkenarbeid.
licht,en vele van die gedichten,zooals:rDie Hj overleed den 3ostenSeptember1785.Zjne
letzten Zehn v0m vierten Regiment'',- oAn- geschriften tellen 500 deelen.Het merkwaardreas l'
lntbr, - en rD er Trompeter an der digste daarvan is: zDeutsches Staatsreeht

Katzbach'', zjn algenleen bekend geworden. (1737 1754,50 dln,2 supplementsdlnen1dl
O0k schreef ht
j de novelle: rGeorg Venlot registerl''.Voorts vermelden wtj:,yNeuesdeut(1831)'/, - den gesehied- en staatkundigen sches Staatsreelht (1766- 1775, 21 dln en
roman: pDer Conqresz v0n Verona (1842, 3 dln bjvoegselsl'',- rDeutschesStaatsarchiv
2 dln)'',- en rBllder im Moose (1846, 2 (1751- 1757:13 dln)'',- jlGl-undrisz der heudln).Vooralechtersehittertzjntalentinzjne tigen Staatsverfassung des deutschen Reichs
dram atische stukken? zooals: ml-ltlinrieh der (7de druk, 1854)''
, - en ztlne nluebensgeFinkler'' - pcola Rienzi'',- rDie Br:ute schi
chte(3dedruk,1777-1784,3dln)''.
von Florenz'',- XKaiser Otto 111'',verzaI'
riedrielt AWrJ,vrjheervon M oser,desgemeld in zjn rrheater (1842)''
, texwtll htJ ljks een verdiensteljk schrjverf?n een zoon
later schreef:rD0n Johann v0n Oesterreich'', van den voorgaande. Hj werd geboren te
Herzog Bernhard v0n '
W eimpr (1855)'71- Stuttgartden 18denDecember1723,studeerde

11Dex Sohn des Fiirsten'',enz.Eindeltjk ver- te Jelza in de regten,trad in 1747metzjn
in dienstvan Hessen-Darmstadt,daarna
melden wj n0q ztjn geestig geschrift:pDie vader
van llessen-cassel) ging in 1766 over in
DresdenerGemaldegailerie (1841)''
.
M oser.Onderdezennaam vermelden wj: Oostenrjksche diensten werd in hetvolgende
Joltann Jakob M oser, een zeer vruchtbaar jaar rtjkshofraad te MTeenen;Otl
k zag hjzich
Duitsch schrjver.l
'1p werd geboren te Stutt- door den Keizer in den Rjltsvrtjheerenstand
gart den 18den Janual'
j 1701, studeerde te opgenom en en in 1770 belast m ethetbestuur
Tiibingen en werd er reeds in 1720 hoog- dex Keizerltjke heerlt
jkheid Falkenstein.In
leeraar in de regten. In 1721 ging htjnaar 1772 werd hj eerste minister en kanselier in
W eenen, waar hj evenwelde begeerde aan- Hessen-Darmstadt.Nadathj in 1780 zjn ontstelling niet verkreeg, omdat hj weigerde slag ontvangen had, werd htj metprocessen
over te gaan t0t de R.Katholieke Kerk.In vervûlgd, totdat de nietlw e groothertog,Lo1726 ginghja1sregêringsraad naarStuttgart tsyçn'
tjkI,daaraan een eindemaaktedt
àorhem
en w erd er in 1727 als gewoon hoogleeraar voor de geledeneverliezen althansgedeelteljk
in de regten bj hetvorsteljk colleqieen in schadelooste stellen.Ilj overleedteLudwigs1729 als hoogleeraar bj de universlteit aan- burg den loden November 1798. Van ztlne
gesteld. Ongenoegen metde censuur bewoog werken vermeltlen wj:pKleine Schriften zur
hem echter in 1732?Om nogmaals zjn ambt Erl:uterung des Staats- und Völkerrechts
neder te leggen en w eder lid te worden van (1751- 1765, 12 dlnl''?
msammlung v0n
hetregérinqscollège,hetwelk hj in1736we- Reichshofrathsgutachten (1752- 1769,6dln)'',

derom verllet, Om als Pxuissiseh geheimraad - msamm lung der netlesten und w ichtigsten
op te treden en tevens als dired eur deruni- Deductionen in deutschen Staats-und Rechts-

versiteit en ordinarius derJuridische faeulteit sacben (1752- 1764,9dlnl''- mpatriûtisehes
te Frankfûrt aan de Oder.O0k deze betrek- Archiv(1784- 1790,12dlnl'' enzLuthers
kiny liet hj in 1739varen naherhaalde ge- Fiirstenspiegel(nieuwe druk,1834)''.
schlllen metkoning Friedrich 'IG JAJP?,1.ten

G'astav '/lozl M oser, een uitstekend Duitsch

hj hield zich nu gedurende 8JarenteEbersdoz.fuitsluitend begig metletterkundigew erkzaamheden.In 1747 trad hj als geheimraad
en chef der kanselarj in dienstvan den land-

bljspeldichter. Hj werd geboren den llden
Mei 1825,wgdde zic'
h aan de krggsdiellst)

graaf van llessen-llombtlrg. Reeds in 1749

doch sedert1856 aan den landbouw en w oont

teqenwoordig op zjn buitenverbljfin Silézië.
Ju1st de eenzaamheid van het buitenleven
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bragt hem op het denkbeeld om voor het ljke werken zjn in 1840-1844 (
lopr Abeken
tooneel te schrjven,en zjne bljspelen,die in 10 deelen in hetlichtgegeven.
zich door eene stoute vinding en een frisschen
M osheim (Johann Lorenz von),een uithumor onderscheiden,vonden een schitterend stekend Duitsch godgeleerde,geboren te Liib
e
c
k den 9den October 1694, studeerde te
onthaai. W j vermelden daarvan: rEr sûll

dein Herrsein!(1860)'',- pW iedenken Sie
iiber Ruszland? (1861)'', - mEine kleine
Mondinsterniss (1860)7', - rEin moderner
Ba
rbar(1861)'7 - rMoritzSchnörche(1863)''
-

AusLiebe zur Kunst(1873)'',- opapa
h
a
t
'
s
erlaubt(1873)''
)- msonntagsj:gertl87Gl'')
en pLtlstspiele(1873-1876,4dln)''.
M öser (Justus), een uitstekend Duitsch
siaatsman en geschiedschrtjver,geboren te
p

Kiel,waar hj in 1719 assessor en in 1721
hoogleeraar in de wjsbegeerte werd.Daarna
zag hj zich benoemd t0t hoogleeraar in de

theologie te Helmstëdt,voorts in 1726 t0t
consistoriaalraad en abt te Mariënthalen in

1727teMichaëlstein,en eindeljk in 1747t0t
eersten hoogleeraar in de godgeleerdheid en
kanselier der universiteitte Göttingen, waar

htj den 9den September 1755 overleed. Hj

Osnabriick den 14den December 1720, stu- was de eerste, die aan de kerkgeschiedenis
deerde te Jena en Göttingen in de regten, een pragmatischen vorm schonk,zooalsbljkt

legde zich tevensmetjvert0e op defraaje
letteren, zag zich in 1742 in zjne geboorteplaats benoemd t0tsecretaris der Standen en
werd erQ Jaarlateradvocaat.In die betrekking onderscheidde hj zichzoozeerdoorvrjm oedigheid en vooraldoor een krachtig verzet tegen de w illekeurige handelingen van
den toenmaligen stadhouder te Osnabriick,

dat hj weldra hetambt ontving van rjksadvocaat. Sedert 1755 vertegenwoordigde hj

tevensalssyndicusderegten derridderschag,
zoodat hj bj het waarnemen dier verschlllende ambten veelçoedsk0n t0tstandbrengen. D00r zjne ultstekende gaven, zjne
Ongemeene kennis van zaken, zjne onbaatzuchtigheid en eerljkheid wist hj op eene
bewonderenswaardige wjzestaandetebljven

uit zjne geschriften:slnstitutiones historiae
ecclesiae (1755)/',- rlnstitutiones historiae
christianae majores (1763)'' - pDe rebus
Christianorum anti Constantinum Magnum

commentarii (1753)'' - rDissertationes ad
historiam ecelesiasticam yertinentes (1767,
2 dlnl'' - en pversuch elner unparteiischen
undgriindlichen Ketzergesehichte(1745- 1748,
2 dln)''.Voorts schreefhj:psittenlehreder
heiligen Schrift(1753- 1761,5 dln,voortgezet door M iller dl 6- 9, 1762- 1770)'',en
HeiligeReden(1732,3dln,4dedruk1765)''.
M oskee,van hetArabisch woordmesdql'
id

(plaats der aanbidding) is de naam derM0hammedaansche bedehuizen,inzondel-heid der
kleinere, die vaak van hout opgetrokken

zjn, slechts één toren hebben en t0t het
op zjn moejeljken post.D00r hetschrander houden der dageljkschegodsdienstoefeningen
beleid van M öser werden de ellenden,welke zjn bestemd.De grootere moskeeën,waarin
Osnabriick gedurende den Zevenlarigen O0r- de godsdienstige zamenkomst des vrjdags
l0g te ljden had,aanmerkeljk verzacht,en gehouden wordt en in Turkje het gebed

het vertrouwen, hem door èe bevelhebbers voor den Sultan plaats heeft, noemt men
der metI'rederik de Grooteverbondene legers

dql'ami':ot
'koellùjeets.Dezehebben2en meer
gesehonken, bespaarde het land aanzienljke slanke, doorgaans met een balcon voorziene
sommen. In 1763 werd bj afgevaardigd naar torens (minarets), met de halve maan ge-

Londen, om er de betaling der Engelsche kroond. Van die torens w ordthetvolk dageonderstandsgelden aan de Verbondene M û- ljks 5-maal opgeroepen tot het gebed. Bj
gendheden te regelen, en 0ok hier legde hj hooge feesten en openbare plegtigheden w orgroote diplom atieke bekwaamheid aan den den de minarets met lampions verlicht. De

dag,terwjlhj zich tevens grondig bekend moskeeën zjn doorgaansvierkanten hebben
maakte met de Engelsche staatsinstellingen veelal looden daken en koepels.Aan de buien het Britsche volkskarakter.Toen in 1761 tenzjde zjn zj omgeven dooreen muur;de

het beheer van het bisdom Osnabriick ten ingang w ordt door ketens afgesloten en is
deel viel aan prins I'
riedrlelt,den minderla- z00 laag, dat men er slechts in gebogene
rigen zoon van koning Georgevan Engeland, houding kan binnentreden. De binnenmuren
was M öser,sehoon eerstin 1768 t0tgeheim ztjn gewiten metarabesken en spreuken uit
referendaris aangesteld,gedurende 20 J'aar de den K oran versierd. Beelden worden er niet

ziel van hetgeheelebestt
lur.Hj haddaarbj
met vele moejeltlkheden te kampen, maar
wist ze door zjne energie te overwinnen.
Hj waseen wjsen edelstaatsman,enoverleed den 8sten Januarj 1794.Hj stichtte in
1766 de pW ochentliche OsnabriickischeIntelligenzblstter'',die hj t0t in 1782redigeerde
en t0t in 1792 voorzag van bt
ldragen, van
wqlke eene bloemlezing in hetlichtverscheen
onder den titelvan:rpatriotische Phantasien

gedllld,De grond is met tapjten belegd en

men ziet er geene tafels of banken.In het

zuidoosteljk gedeelte is er een kansel(minber) voor den imam geplaatst en naar de
zjde, waar Mekka ligt, bevindt zich eene
versietde kast(keblaot'kibla),waarin eenige
Koranszjnnedergelegd,tenteeken,datmen
gedurende het gebed derwaarts de oogen
moet wenden. Vöôr de moskee heeft men

gewoûnljk een plein. en met groote mos(17745 3(
le druk 1804, 4 dln) laatste drqk keeën zjn dooygaans scholen (medresse's),
1871,2 d1n)''.A1s reschiedvorscher leverde hospitalen (imarets) of gaarkeukens vool'behtj eene rosnabriic'
klsche Geschichte(1768, hoetligen verbonden.Aan de moskeeën zjn

2 dln;3dedruk 1819):',- en alsdichterhet inkomsten van grondbezit toegekend. De
treurspel:pArminius(1849),'.Zjnegezamen- ambtenaren der moskee zjn: de kadi, de
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:7:01 Of'M oskwa,de aloude en
chatib (voorbidder),denaïb (plaatsvervanger , De st@d *0,
Van den voorgaande),de ferras
j (schoonma- eerste hoofdstad van hetRussischerjk ende
ker), de ghassal (ljkwasscher), de kaïm tweede Keiserljke residentie, ligt in het
(koster),aan wien dekandildsji(lampenopste- evenzoo genoemde gouvernem entaan deM 0skwa en tevens aan den m ond der Jaoesa op
kers)ondergeschiktzjn,en 2 boden.
M oskou (Moskwa),een Russisch gouver- 55045/N.B.en 37037/W .L.van Greenwich
nem ent,grenstaan de gouvernementen Twer, en bestaat uit 4 hoofddeelen,nameljk het
W ladimir,Rjaesan,Toela?Kaloega en Sm0- Kreml en de w eleer aldus genaamde Kitai
lensk en teltop bjna 605 D geogr.mjl onge- Gorod (Chinésenstad),Bjelgorod (W itte stad)
veer 1780000 inwoners (1872). De bodem en Seml
jaenoi Gorod (Aardstad),waarbj de
vorm ter eene hier en daar door lage heuvels
en steile rievieroevers afgebrokene, in het
algemeen naar het zuidoosten afdalende,
golvende vlakteterhoogte van 150- 250 Ned.
el boven de oppervlakte der zee en behoort

naar alle kanten zich uitstrekkendevoorsteden

bassln,dat zich uitstrekt Over onderscheidene
gouvernem enten en volgens eene ruwe berekening 5 milliard centenaars steenkolen bevat. H et is eerst in 1870 Ontgonnen en in

Moskou dagteekenen uit de 12de eeuw.Toen

gevoegdworden,dieeeneopgervlaktebeslaan
van 80 (
n Ned. mjl.De stlchting der stad

ligtin denevelen van hetverledene.Vermoe-

deljk hadden reedsdeFinsche stammen,die
t0t het steenkolenstelsel.Hj vormthetmid- deze Oorden bew oonden, hier eene kolonie.
denredeelte van het Moskousche steenkolen- De eerste geschtedkundige berigten Omtrent
verhiefzieh hierKoetsjkowo, derjkebezitting van den bqjaar Koetql'ko.Hj werd ter
dood veroordeeld doûr J'ltri Ool-t
/prpek?
/,die
1872 leverden 9 mjnen Ongeveer 3 millioen zich meestermaaktevan zjne goederen.Later
centenaars steenkolen.Daarenboven vindtm en bouwdeJuri(George)opeen per 7heuvelsaan
er de Jura- en de krjtvorming.Alle oudere deMoskwa,waarzichthanshetK remlbevindt,
vormingen zjn er met diluvium bedekt en eene stad,aan welke hj den naam yafder
komen slephtsbj de hooge,steilerivieroevers rivier.D00rharegunstigeliggingontwlkkelde
te voorschjn. De bergkalk van het steenko- ztj zie'
h voorspoedig en bestond in de eerste
lenstelsel levert er uitmuntenden bouwsteen, helft der 14de eeuw onder Johann I Xtllsf.
lketkrjtstelselgoede trottoirsteenen,en men uit het met palisaden om geven Kreml, het
vindt er voorts klei en porselein-aarde.Van Possad (stadsgedeelte rondom het Kreml),
den bodem is 380/, bedèkt metbosch,390/0 het Sagorodsje (alle voorsteden)en het Sametbouwland,93/4Oyomethooilanden 131/jO/o retsje(Opdenanderen oeverderMoskwa).ln

met weiland, moeras enz. Van de talrkke 1367 omringde DmitriJbtuzzlorlnsfjy'hetKreml
rivieren zjn de W olgametharezjrivieren, met een steenen muur,en in de lGde eeuw
de Sjosja en de Moskwa, bevaarbaar. Het teldedestadreedsmeerdan100000inwoners.ln
klim aat is er een vastelandsklimaat en zeer dezeeeuw ontstonden ook de drie andereoudguur;degemiddeldeJaarljkschewarmtegraad
bedraagtin de hoofdstafl ruim 40C.De landbouw verkeert er in een achterljken staat
en voorziet zelfs in de gtlnstigste Jaren niet

stadswjken,de KitaiGorod,doordienin1534

inzonderheid ujen en kool. Men telde er in
1871'ongeveer 250000 paarden , 247000 runderen, 279000 scbapen en 21000 zwjnen.De
bewoners zjn nagenoeg allen Groot-Russen

boulevards veranderd. Eilldeljk werden in
1588- 1592 ook al de voorsteden binnen de
vestingljn gebragt en eerst metpallisaden en
in 1638 met een aal-den w al beveiligd.Z0o
ontstond de Seml,jaenoi Gorod of de wtlk,

het Passad door een w al omgeven werd,en

de Bjely Gorod,diehetKremlen den Kitai

Gorod met een halven e'irkel om sluiten in
in de behoeften der bewonexs. Intusschen 1586 door I'
edor Jbrrpwoznifj/ meteen steenen
legt men er zich sterk t0e Op het verbouw en muur en een aarden walOm ringd werd.D eze
van fruit,vooralvan bessen,en vangroenten, aardenwallen zjndoorCatharina11infraaje

en leden der Griekseh-Katholieke K erk. In

1872 waren er 625 volksseholen met bjna w elke in die dagen doûr de geringste standen
30000 leerlingen;M oskou vormt metde om - bewoond w erd, daar de burgers, de koopliggendegouvernementeneen onderwjsdistrict lieden en de lage adelin de Bjelgorod,de
van 11 m illioen inw oners en aldaarhad Inen bojaren en vreemdegezantenindeKltaiGorod
in 1875 slechts êéne volksschoolOp elk aantal en de vorsten en hoogstew aardigheidsbekleevan 5845 zielen. Het gouvernem ent isin 13 ders op het Kremlhun verbljfhielden.
arrondissementen verdeeld en bekleedt Op het
Het Kreml is en bltjft voor Moskou wat
gebieddernjverheid eeneeervolleplaats.Men het Capitool was vot)r Rome.Ieder steen is
heeft er talrjke katoenfabrieken, - voorts ereen gedenkteeken van de klimm ende magt
zjde-, wol- en maehinefabrieken, leerlootje- en grootheid van Rusland. Voor de regtzinrjen,suikerfabrieken,steenbakkerjen,goud- nige Russell is het, evenals Kiew ,eene gepdebedevaartsplaats,waarJaarljltsduizenen zilversmedexjen, tabaksf
àbrieken, yotte- wbakkerjen, linnenwevergen, papierfabrleken den zieh heenspoeden. ln zjne hooge,met
en brandewjnstokerjen. Verreweg dq meeste tinnen en torens gekroonde m uren vindt men
mannen beoefenen er,behalve den landbouw ,
een ofanderhandw erk ,vooralhetweven,
voorts hetvervaardigen van houten voorwer..
pen, van speelgoed, van w agens en sleden,

5 poorten, en Onder deze isdeVerlosserspoort

(SyaskjaWarota)versierdmeteenwonderdadig
helligenbeeld,waarvoor iedervreemdeling het
hoofd ontblooten m oet. Binnen die muren

van borstels,van tapjten,van doozen van heeft men kerken, paleizen:rjksgebouwen
boûmbast enz.

en pleinen. De merkwaardlgste gebouwen
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zjn er: de OesspenskiSsabol'ofkerk van handelsacadémie, eene handelsschool, e0n0
Maria-hemelvaart,in 1326 onderJohan Xciïf,
van hout opgetrokken, in 1475- 1470 door
den Venetiaanschen bouwmeester Fioraventl
op nieuw gesticht,halfin Byzanttlnschen en

landbouw- en bosch-académie,een conservatorium voor muziek,eene tooneelschool,eene
technische school, scholen VO0r spoorwegingenieurs, voor onderwjzers, landm eters,
halfin Tartaarschen stjl.Zj bevat,evenals spoorwegambtenaren, ambachtslieden, tuinde andere kerken, eene m enigte reliquieën, lieden enz., 11 meislesscholen van middeloude fresco's en metedelgesteenten behapgen baar Onderwjs, 100 bjzondere scholen enz.
beelden van Heiligen,alsmede mozaïekwerk Van deniet-Russische scholenvermeldenwj:

en onnoemeljke kostbaarheden,daar zj t0t dekerkeljkescholenbtjde#ransche,lioolsche

krooningskerk derCzaren en t0tbegraafplaats
voor den m etropolitaan van M oskou dient.
Tegen haar over verheftzich deArchangelski
Ssabor ofde kerk van denaartsengelM iehqël;

en Duitsc,
he kerken.Van demuséa te Moskou

noemenwj:hetpuséum Roepl'
aemzow,in1861

uit Petersburg naar Moskou overgebragt,met

eenebibliotheek,kunstgaanderjen,oudheden
zj is in 1333 gestichten in 1505verniet
lwd enz.,- datvan Gallizin meteeneboekerj,
en bevat de graven der czaren van Johan eeneverzameling van schilderjen en mettalrclifc t0taan Jokan xd.
ldap'
- ïfj/ (f 1696). rjke zeldzaamheden, - en dat van den
Op hd boogste punt van het Kremlprjkt Troonopvolger.Men had er in 1874 nietminde Blagowlesltslenski Ssabor of de hoofd- der dan 141 instellingen van weldadigheidj
kerk van Maria Boodschap, in 1483- 1489 en onder deze het reusachtig groote vondegebouwd,met9 koepels. De kerk Sspass na lingshuis, waarin zich in 1872 bjna 12480
Boroe ofde pkerk desHeilandsinlletzandige kinderen bevonden,terwjlhetgeheeleyetal
dennebosch'
'wordt a1s de oudsteaangemerkt;

kleinen, van welke de m eestcn waren ultbehet vroegere houten gebouw werd reeds in steed, over de 40000 beliep.Voorts bestaan
1330 in eene steenen kerk veranderd en is te M oskou 14 geleerdc en 10 andere genoot-

later gedurig vernieuwd. Opmerkeljk is de schagpen, 5 clubs, 34 boekhandelaars, 16

klokkentoren van Iwan WoliN ,in 1600 door
Boris Godoenow gebouwd. Van dien toren,
81 Ned.el hoog,heeftmen een fraaiuitzigt
op de bonte,van verguldselschitterende zee
van koepels en torenq van Moskou.Erwaren
trouwensin1864nietminderdan355GriekschKatholieke, 2 Luthersche, 2 Hervormde,2
R..Katholieke, 3 Armenische en 3 Oud-regtzinnige kerken, alsmede eene synagoge en
esne moskee.Aan den voetvanlaatsgemelden
toren bevindt zich de reusachtige klolt,Zark010k0l genaamd. Van de kerkenkbuiten het

leesblbliotheken, 2 botanische tuinen, 67
banken, 14 schou:rbllrgen enz.
Volgens de telling van 12 December 1871

bezat Moskou bjna 612000 inwoners en in
zjne17 wjkennagenoeg24000huizen,envan
deze waren 520,
/
0 van steen gebouwd.AVj

vinden,dat in 1864 het a'antal fabieken 550
bedroegmet39000werklieden.Destadisdestapelplaatsvan den Russischen binnenlandschen
handel en het vereenigingspuntvan 6 spoorwegen,welkehaar verbinden metPetersburg,

Jaroslaw ,Nisjné Nowgorod, Ssamara,Orel
Kreml vermelden wj alleen dle van den en Smolensk. Daarenboven heeftztldoor de
heiligen Baslliws: in 1555 door Joltan de M oskwa,gemeenschap met de Caspische Zee
W reede gebouwd. Andere merkw aardige ge- en met de Oostzee. Naar Moskou stroomen
bouwen in het Kreml ztfn:hetoude paleis de voortbrengselen uit alle Oorden van het

der Czaren, in 1487 gebouwd, - het Fa- uitgestrekte rjk ,graan uithet zuiden,metacettenpaleis, onder Johan III verrezen,m et 1en van den Oeral,houtuithetnoorden,pel-

eene reusachtige zaal,- lletfraajeKeizer- terken uit Siberië, vee en huiden uit het
ljke paleis,- hetOroeshcinaja Palata met oosten:suiker uitKiew ,thee uit China,kaonschatbareverzamelingen van kostbaarheden, toen t
lltBokhara en uitdehavensderOostzee,
oudheden en kunstwerken, - hetarsenaal, zjde en verfstoFen uit den Caucasus en uit
en hetsynodaal gebouw ,doorden patrt- Perzië,manufaduren,kolonialewaren,wjn,
arch Nikoi gesticht, met eene belangrjke zuideljk: vruchten enz. llit Petersburg en

bibliotheek.In de KitaiGorod vindtmen het uit Reval.De prinsde.& .gp,:geeftdevolgende
verkoophuis m et m eer dan 6000 winkels,- algemeene schets van deze sta'
d:yMoskou is
in Bjelgorod het exercitiegebouw, dat 151 geene stad, m aar eene verzam ellng van 4Ned. el lang, 47 breed en 21 hoog is.Ver- t0t 500 kasteelen, omgeven dool' dorpen en
meldenswaardig is 0ok de toren van Ssoecha- tuinen''. Men vindt er trouwens naastprachreY;,in 1692- 1695 gebouwd tellbehoeveder tzijn
geen
pald
ee
izen,sierljk hôtelsen groote maqaw aterleiding.
ellendigste houten hutten, vulle
Men heeft te Moskou cen verbazend aantal el
'
l stoëge straten, - naast 14 geleerde geinrigtingen van verschillendenaard.Debelang- nootschappen den Russischen koopman, die
rjkste zjn: de universiteitmet50 hoogleer- m illioenen roebels bezit en ter naauw ernood
al'
en,51 ledoren en docenten en 1266 stu- zjn naam kan schrjven - naastgodsdien-

denten (1874),de sterrewacht,hetInstituut
van Lazarew voor Oostersche talen, het
Nicolai-lycéum , 12 gymnasia, waaronder'5
voormelsjes,2progymnasia,eenereaalschool,
Q adelljkemilitaire scholen,4 militairegym-

deljkste onzedeljkstige dweeperj de schan1

heid.
Over de eerste opkomst der stad hebben
wj reeds gesproken. In 1176 werd M oskou
door den vorst van Rlaesan en in 1237 door
nasia meteen progymnasium ,eene artillerie- de Mongolen verwoest. M iohaè'l de Dappere,

school,eene académievoorgeesteljken,eene een Jongere broeder van AleœanderNewsky,
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was de eerste, die in 1248 den titelvoerde stad Moskou,wendt zich dan naar hetzuidvan vorst van Apdlrfz,l,en in 1328 verlegde oosten en stortna een'loop van 445Ned.mtll
Jolt@n Dlzlilpkzrlfy,/,diezichgrootvorstnoemde, zich uitin deOka.IlarebreedteisbjMoskou
zjne residentie del'
waal'ts.Zj bleeftoen de reeds 85 Ned.el,doch van Bronnizy af150
hoofdstad van het groothertogdom en de zetel Ned.el,enzjismeteene afwisselende diepte
van een metropolitaan.In 1381 werd ztjnog- van 1,5 t0t 10 Ned.elvan M oskou aft0taan
maals door de Mongolen verwoest,in 1493 haren mond bevaarbaar. Over dell slag aan
en 1547 telkens door een hevigen brand ver- deMoskw!raadplegemenhetartikelBoL.odino.
nield,en in 1571 dool'den K han van de Krim
M osqulto-kust (De),tOtde Amerikaanw ederom ter prooigegeven aan de vlam men. sche republiek Nicaragna behoorende,strekt
Ten gevolge der staatkundige verwikkelingen zich uit aan de Caraïbische zee van kaap
in den aanvang der17deeeuw werd zj door Gracias a Dios ten noorden t0taan de San
de Polen bezet en alweder in brand gesto- Juan-rivier in het zuiden en telt om streeks
ken.In 1703 verplaatste Peter de G'
rootezjn 15000 inwoners. T0t deze behooren de M0szetelvaudaar naar Petersburg, werwaarts in quiti'
s,een gemengd ras van Indianen en Ne1712 ook de Senaat moest verhuizen. Veel gers, die in het binnenland gevestigd zjn,
harder sl:g ecbter trofAloskou in 1812,toen 6000 zielen tellen en zich steedsvjandig geNapoleon 1 den 14den en 15den September er dragenJegensdekustbewoners.Dehoofdplaats
binnentrok. De voorraad uithet tuighuis en ishetstadjeBluefelds. De Mosquito.
kust
alle openbareknstbaarheden waren naarelders wasin de 17deeeuw devOornaamsteverbljfovergebragten bjjna alle inwoners hadden de plaatsder Boekaniers.Sedert,1655 hebben de
wjk genomen.Slechts 12-t0t 15000 waren Engelschenbjherhalillgpogingenaangewend,
achtergebleven, en van deze behoorde de ol
u dit,gewest,hetwelknooltdoordeSpanjaarhelft tOt de geringste volksklasse. lteeds in den veroverd w as,in bezittenemen,en sedert
den eersten nachtna de komstderFranschen 1841 beschouwden Ztizich alsbesehermheeren
ontstond hier en daar brand, doch op den van densouvereinenAlosquito-sta,
attMosquitia),
tweeden dag verspreidde de wind dien naar waartegen echter de Vereenigde Staten in
alle zi
jden, zoodat Moskou op eene vuurzee verzetkwam en.Daarover ontstotzden verw iltgeleek.Den 16den September verlietNapoleon kçlingent die echter eindigden meteen verhet Kreml en begai'zich naar hetbuitenver- drag (28 Januarj 18G0), volgens hetwelk

bljf Petrowski,Ongeveereen uurgaansvan Groot-llrittanje deMosquito-kustmetdevrjMoskou verwtjderd.Debrandnam intusschen haven Grtàytown afstond aan Nicaragna.
t0e, daar de soldaten meer bedacht waren
M osselen ztjntweeschaligeknploozeweekop plundereu dan Op blusschen. Eerst den dieren.De eetbareJ
Z?t?.
:,
S:J(Mytilusedulis,L.j
zosten September beyol:11ltvuurlangzamer- heeft2 langwerpige?bolle,vrjgladde,geljkhand te wjken. D1e brand was volgens vormige schelpen meteen tandeloosscharnier?
het algemeen gevoelen het gevolg van een de band ligtaan de rugzjdeen islijnvormig

vooraf beraamd plan, uktgevoerd door graaf sm al. D eze mossel is hoog geel van kleur,
Rostoqs
jln,hetwelk echterdoordezenisweer- heeft een Open m antel met'eene gewim perde
legd ln zjn geschrif'
t:rLa vêritê sm.l'incen- ademspleet en aan de basis van een koxten,
dre de Moscnu (1823).Intusschen is hetbewe- tongvormigen voeteen langen baard van drazen en o0k door de Russische geschiedschrj- den.M en vindt hem in de M iddellandscheZee
vers erkend,dat Rostopql'én buiten weten van en in de Noordzee,en vool'al aan de oevers
den Keizeren van Koetoesow hetbesluit lleeft van de Schelde.Zj hangen nleestalmethunne
genomen om de stad liever te verbranden dan baarden in trossen aan elkander,groejen snel

aan devjanden prjs te geven.ToenKoetoesow
Moskou verlaten had'
,nanlRostopqiinmetbarbaarsche energie ztjne maatregelen.Htjvem
wjderde de brandspuiten en deed dedeuren
van het tuchthuis openen,terwjlaan de bûeven de last werd gegeven om overalbrand
te stichten. Ztjn eigen paleis bj Petersburg
werd heteerstaangestoken.llj bereikte zjn
doet,wantNapoleonmeestnietalleenMoskou
ontruimen,maarzag ook demogeljkheid van

en zjninhettweedejaarreedseetbaar.Ztjzjn
hetsmakeljkstin de laatste maanden vanhet
Jaar. De sehildersmossel en de eendenmossel
behooren t0t eene andere familie van scllelp-

dieren en leven in zoet water.Zj hebbeneen
kielvormigen voet,ongeljlte schelpen en geen
baard.De eerste heeft 2 tandjes in hetscharnier,die btjden laatste Ontbreken.De eerste
Ontleentzjn naam aan de omstandigheid,dat

de schilders weleer in de schelpen van dezen
eçn veiligen terugtogt vernietigd. Van 2600 mosselhunneverwenbewaarden;dochw aarom
steenen huizen waren 525 en van 6600houten de andere soort den naam draagt van eenWoningen slechts 1797 gespaard gebleven.Het denmossel,is onbekend,wanthtJwordtmeer
geldeljk verlieswerd geschatop 321millioen door kraajen gegeten da'n door eenden.Eene
roebels,maarna (lebevrjding deslandsver- grootere soort draagt den naam van zw anenrees de aloude hoofdsta'
d schoonerdantevoren naossel. In deze en in de parelmossel (Mya
uit hare asch.
margaritifera L.)kopen fraaje parels voor.
M oskw a (De), eene rivier in Rusland, Arosselkrabbetle (Pinnoteres pisum
ontspringt in hetgouvernement Smolensk 0n- Latr.4 ofhetroodekrabbdlk isde naam van
der den naam van Konoplewka,stroomtdoor een di
ertje,dat in de scielpen van levende
een uitgestrekt moeras,ontvangt,daarna den mosselen lluist,en men beweertdatdezejuist
'
naam ran Moskwa,,schrjdtoostwaartsvàort daal
d001'wel eens vergiftig zl
jn vool*den
door het gouvernement Moskwa t0t aan de

mensch.Het mosselkrabbetle isn0g geen lJg
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NeI'I.duim breed,witoflichtrood van kleur generatie op het mosstammetle;de plaatsen,
en heeftvtlurroode oogen en met lange haren door deze microscopisch kleine deelen ingenobezette pooten.Zie voortsondex Krabben.
men,noemt men gewoonljk de bloemen der
les dierdeelen staan in de
M ossen (MusciL.)isdenaam eenerklasse mossen.De steelt
van bedekt-bloejende planten,dieden Over- bladeksels of op den t0p,en in ditlaatste
gang vormen van de lrieren t0t de Vaat- gevalzjn zjdikwjlsdoorbladerenvaneigen.

cryptogamen;evenals de eerste bestaan zj aardigen vorm omgeven,terwjl zieh soms
enkeluitcellen en evenalsbtJdelaatstevindt laternog een afzonderljk bladachtig omhulsel
(perianthium)ontwikkelt.OOkvindtmendaarmen bj hen een beyaalden vorm van voort- aan
weleenseigenaardigehaarvormingen.Het
plantingswerktuigen ln archeqoniën en spermatozoïden vormende antheridlën,die t0thet 100f daarentegen heeft zjne voortplantingsrktuigen Op debovenzjde,nueensrt
lstend
behoud van hetgeslachtdienen.Dityeschiedt we
doordeontwikkelingvaneenevoorklem (pr0- Op de bovenste oppervlakte,dan wederin het
alend.Bj de Marchanthallium),dieonmiddelljk ontstaatuitdekie- weefselvan deze afdont
m ende spore en zich vooral in de loofmossen' tiaceën daarentegen w aart m en gesteelde?
duideljk vertoonten welin degedaantevan scherm vormige, gelobde aanhangsels, w elke
wier,daarzj uiteen aantal vertakte groene aan de benedenzjde van vrouwelgke orgadraden bestaat, gevormd door rolronde geledingen, wier wortelharen in den aardbodem
dringen. Zonder medewerking van bepaalde
geslachtsorganen, m aar door verm eerdering
der cellen aan de takken vall de voorkiem
ontw ikkelen zich hier voorts van bladeren

nen,- enschildvormige,gesteeldeligcham en,
die aan de bovenzjdevan saannel
jkeorganen

voorzien zjn.Demanneljl
teOrganen ztlnantheridiën,ronde ot'langwerpige,kortgesteelde
zakjes, meestal meteene teedere,celachtige
htzid, die zich aan den t0p openen, om de

voorziene mosstammetjes,die soms in groo- daarinaanwezige,draad-enaanvankeljk spiten getale uit dezelfde voorkiem Opw assen, raalvormige spermatozoïden daaruitteverwjwaarna deze laatste verdwjntofn0g eenigen deren.De vrouweljke organenofarchegoniën
tjd in hetleven bljft.Bj de Levermossen, zjniesehvormigeligchaampjes?van welkede

Anthoceroteën en Ricciateën bemerkt men halslang-rolrond en van een kanaaldoorboord
daarentegen w einig van de voorkiem of is,hetwelk zich ten gevoegeljken tjd opent,
deze ontbreekt o0k w el geheel, zoodat het Om aan de spermatozoïden toegang te verstammetje regtstreeks uit de spore opschiet. schaFen t0t de eicel van het archegonium .
W é1is waar kan men ditwégens zjnege- Antheridiën en archegoniën ktlnnen op de-

daante, zjn groeiaan den top en deaanwe- zelfde mosplant (éénhtlizige mossen) en ook
zigheid van bladeren metde stamorganenvan op onderscheidene mosplanten (tweehuizige
ssen) voorkolnen. Uit de bevruehte eicel
hoogerbewerktuiqdeplantenvergeljken,doch mo
staat de laatste generatieder mosplant,die
daar zj enkel u1t cellen bestaan en aan de ont
den
naam van sporogonium draagt,om dathet
mossen o0k bjnaaltjd dewortelsontbreken,
terwjlhetmosstammetjezondergeslachtswerk- bestemd is t0t het voortbrengen van sporen,
tuigen opw ast,zoo kan menhetsleehtsa1seen en zich van de geslaehteljke voortbrengselen
meer ontw ikkelden vorm van het thallus en

der hooger bewerktuigde c.ryptogam en vooral

mingen voorzien,meestalz-gaffeligvertakt;-

het
ver
n.He
t
organen van de
elspor
vanogoni
ditum
laat
stetoone
vormt
het
voornaamste

in hetbjzonf
lervan devoorkiem aanmerken. daarin onderscheidt, dat hetnog geen zelfMenonderscheidtbjdestammentweehoofd- standig bewerktuigd wezen is, maar van
vorm en, - in de eerste plaats den bladror- de steeds levende, voorafgaande generatiën
mosstammetle)gedragen engevoedwordt.
vùdzlstam.Deze heef
'
teeneplatte-of lint- (hetde
eerste plaats ontstaat uit de eiceleen
vormige gedaante,aan de onderzjde metwor- Tn
telharen bezet,- somttbdsbladerloosOfalleen veelcellig, door het archegonium ingesloten
aan denbenedenkantvan onvolkomenebladvor- ligchaam (embryo),waaraan zich weldra de

in de tweede jlaats den rolronden stam of
stengel,die duldeljk bebladerd is,aan den
top groeit,somtjdskruiptensomtjdseen 0pgaanden stand heeft.Devorm dermosbladen

eigenljkevrucht-orgaan dermossen,nameljk
demetsporen gevuldedoos(theca)j0ok sporangium genaam d. Dit staat op een m in of

ls zeereenvoudig:zj zjn meestalgaaftljn- meerlangen,dunnen steel,ofeiqenljk opeen
orstelhaar (seta), welks krachtlg uitgezette
vormig en zelfsrond,daarzjuiteeneenltele b
laag van cellen bestaan?die m eestallen aan basis in het weefselvan den stam is ingelaen en bevestlgd. Gewoonljk komt die dqos
elkandergeljk envan chlorophlrlkorrelsvoor- t
zien zjn.Somtjds 0ok heeft hetblad eene doormiddelvanhetborstelhaaruithetarchegomiddennerf, die &vel eens uitonderscheidene nium tevoorschjn.Ditlaatstevormtindittjdcellenlagen is zamengesteld en aan de opper- perkdemuts(calyptra),enbljftmetzjnbene-

vlakte vormingen van cellen vertoont.M eso- dendeel,wanneer hetbovenstegespletenis,in
phyl,opperhuld en spleetopeningen zoektmen

er dus te vergeefs.Langs de stengels zjn de
bladeren in 2 of meer rjen geplaatst.Twee
rjen vindtmen aan dekruipende stengelsder
levermossen. Somtjds heeft men aan de onderzjde van zulk een stengeleene derde rj
blaadjes, die echter veel kleiner zjn. De

zjn geheela1s scheede(vaginula)rondom de
basisvan hetsporogonium staan.Bj de 100f-

mossen wordthet bovenste gedeelte als eene
door de doos gedragene m uts opgestuwd,die
verschillende vorm en kan hebben.Zelden bevindt zich a.an de basis van de doos eene
eigenaardige, vaak levendig gekleurde dikte.
voortplantingsorganen vertoonen zicha1sderde De veelallederachtige,uit één ofmeercellen-
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lagen bestaande wand der doosbljftzelden 1hui
shoudingdernattlur;zjstichtendeeerste
gesloten;meestal gaat hj Open metkleppen plauten-koloniën op een naakten, onvruchtoftanden en bj deloofmossen meteendeksel baren bodem en Op kale rotsen;zj bedekken
(operculum).In laatstgenoemdgevalvindtmen die allengs met wegstervende deelen en vordaaronder,aan den mond een rand (peristo. m en er alz0o eene hum uslaag,welke gèschikt
mium)mettandvormigelobben ûfdraden van is voor het Onderhoud van een meer ontwikregelmatigeenbjiederemgssoorteigenaardige kelden plantengroei. Melz ontwaart vooral
gedaante.Zjzjninbepaaldengetaleaanwezig, het nut dier plantjes bj veenvormende mosen dit getal is meestal een veelvoud van 4. sen, bj de soorten der geslachten HypSomtjds ontdektmen een uit-en een inwen- num , Polytrichum , Sphagnum enz.,daar de
dig peristom ium ,dievan elkander verschillen. overbljfselenvalldezein denloopdereeuwen
De tanden zjn meestalvrj?doch somwjlen dikke veenlagenvorm en.D aardem ossenwater
door een vlies (diaphragma) verbonden. Bj opnemen,beveiligen zj den grond tegen een
de m eeste loofmossen heeftm en in hetm id- spoedig uitdroogen. In den winter verleenen
den der doos een zuilt
je (columella),terwjl zj aalzdedoormossoorten Omringdeplanten
de ruimte voor 't overige met sporen is ge- pt'aan de zaden van deze,alsmede aan talvuld.Bj velelevermossen zjn desporenver- rjke inseeten een beschermend dekkleed,en
m engd m et eigenaardige, buisvorm ige, spi- dienen grootere dieren t0t leger,den mensch
raalsgewjs verdikte cellen, die springdraden t'ot het vullen van m atrassen,tOt het inpakvorm en,wier hygroseopische gevoeligheid het ken van breekbare voorwerpen enz..terwjl
uitstroojen der sporen bevordert.Deze laat- zi
jslechtsschadeljk zjn voorweidenenboomsten zjn bj alle mossen eencellig,meestal stam men.
rond en bladyroenhoudend.Zj Ontstaan ten Men verdeelt de m ossen in de volgende 0rgetale van 4 ln moedercellen.Bj velemossen den:1.Rie,ciaceae,m et loofvormigen stam en
ontw aart men ook vegetatieve vermenigvuldi. een in eene m utsbesloten sporogonium ,- 2.
gingsorganen ,broedcellen en broedknoppen. Anthoceroteae met loofvormigen stam en ge-

Demossen zjn bjna allenverbazendkleine spletenemuts,- 3.Levermossen (Hepaticae)

en tevens door eene eindelooze m enigvuldig- metl00f-of'cylindervormigenstengel,gespleten
heid van sierljkevormenhoogstmerkwaardige muts en eene met kleppen of tanden voorplantjes,dielneestaleene altjdgroene,Over- ziene doos:m et een kflrt oflang borstelhaar

bljvende vegetatie vormen, hoewel daarbj en metspmngdraden; zj zjnin 1400 soorten
o0k éénjarige zjn. ZtjOmvatten bjna 4000 in omstreeks 60 geslachten Over den geheelen
soorten in nagenoeg 200 geslachten.Zj zjn aardbodem verspreid en groejen meestalop

over den geheelen aardbodem verspreid,maar vochtigeplaatsen.De merkwaardigstefamiliën
men vindt het grootste aantalsoorten in de der bladmossen ztjn de Marchantiaceae met
kotlde en gematigde gew estentalsmede in de l00f en afzonderljke vruchtorganen, en de
hooge bergstreek. In het llooge Noorden en Jungermanniaceae m et loof Of van bladeren

op de hoogste toppen vormen zjmeteenige voorziene stengels,- 4.Veenmossen (Sphag-

korstm ossen de laatste sporen van hetbewerk- naceae metbebladerden stengelen een mutstuigd leven.Vele mossen zjn wereldburgers) verbrekend sporogonium , dat a1s eene doos
en van die, welke de hûogste kruinen ver- met een deksel te voorschjn komt en geene
sieren, komen vele ook in de vlakte vool'. springdraden heett,- en 5.Loofmossen(Musei
Niettemin vindt men voor vele loofmossen, fkondosi)met een bebladerden stengelen de
watdegeographischeverspreidingbetreft,even muts op den t0p ven hetspoxagonium ;ztltelnaauwkeurige grenzen afkebakend alsvoorde 1en in 100 geslachten ongeveer2300 soorten
hoogerbewerktuigdeplanten.Demossenstellen en ztln in de volgende afdeelingen gesplitst:

dernatutlrgeenehoogeeischen:ztjvergenoegen a.Dekselvruchtigen (stegocarpi),bj welkede
zich met het schraalste voedsel,ztln bestand doos zit!h opent met een deksel.Zj zjn getegen felle vorst en tegen snelle wisselingen woonljl
t van eenperistomium voorzien enmen
vantemperatuur,enkunnenmaandenlanyuit- verdeelt ze in A.zjvruchtigen,btjwelke de
droogen en toch bjbevochtigingtûteennleuw doozen aan de zjde van den stengelstaan,
leven ontwaken.D aarom n11stm en ze schier zooals de Hypnoïdeae, en B.Topvruchtigen,
nergens; zj groejen zoowel,
in het woud a1s btjwelkedevruchten zieh op den stengeltopbe-

tusschen de grassen der weide,zoow elOphet vinden,zooalsdePolytrichaceae,Funariaceae,
dorre, naakte zand als in de grondalooze Bryaceaeenz.b.Sl
uitvruchtigen (Cleistocarpi)

moerassen en snelvlietende bergstroomen;zj bj welke de doosgesloten bltjft?en c.SpleetOntspruiten in de holten en scheuren der rot- vruchtigen (Chistocarpi),bj welke de doos
sen, aan de muren en Op de daken,op de
schors der boomen en op verm olmd hout.Vele

met4 kleppen Opengaat.

M ossoel ofM osoel,de hoofdstad van een

mossen zjn gezelligeplanten,diehierendaar liwa in hetAziatisch-Turkseh ejaleetBagdad,

een eigenaardig voorkom en geven aan het op den regter oever van de Tigris en aan de
landschap,vooralde soorten tlit de geslachten helling van den DsjebelDsloebelah,isdoor
Spagnum ,Polytriehttm ,Hyynum en Hylocri. halfvervallen m uren Omringd,heeft naauw e,
nium .M en kent weinig fosslele m ossen,doch Ongeplaveide straten,eenigebazars,een aan-

in het barnsteen heeftmen overblijfselen ge- talkoffi
jhuizen en baden?meer dan 20 mos-

vonden van 2 soorten (Musciteshronyn.en keeën en eenige kerken van de Nestorianen,
Jungermannites Goepp.).
Jaeobieten en andere Christeljke secten.In
De mossen zjn zeernuttigeplanten in de hetneordeljk gedeeltederstadbevinden zich

700

MOSSOEL- MOTOREN.

de begraafplaatsen van onderseheidene Heiligen. De bevolking der stad,doorsommigen
op 30-, door anderen op 70000 geraamd, is
zeer gemengd en bestaatuit Turken,Arabieren,Koerden,Chaldeeuwep enz.Mossoelisde

en ontving in 1841 eene aanstelling alssecre

taris van legatie te Petersburg. Hj keerde
echter reeds ltet volgende Jaal.naarzjn vaderland terug en wjddeztjnedagenaande
letterkunde, bepaaldeljk aan den rNorth-

zetel van een Turl
tschen pasja,en heefteene American Rcview '',die teBoston in het licht
vaste militaire bezetting. De handel,weleor verstheen.Voorts schreef hjynadatin 1839
aanzienljkj is er in den laatsten tjd zeer ztjne novelle: rMorton'shope''gedrukt was,
vervallen;toch bestaat er n0g altjdeen be- den rOman: y
,Merrl'Mount (1849)'.Daarna
vattehj hetplano1),om den Nederlandschen
l
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,
Synë, Constantinopel en het binnenland van bevrjdingsoorlog te boek te stellen, begaf

Koerdistan. W eleer werd er prachtig mous- zich metdat doelweder naar Europa en vesseline vervaardigd,- thans echterlevertmen tigde zicllte Dresden,vanwaarhj ontdekerblaauwe katoenen stoFen,slaalsvoprtul- ltingstogten deed naar de archieven in Nederbanden enz.Eene schipbrug verbindtM ossoel land en België.Nadat htj hieraan eene reeks

met den oosteligken oever van de Tigris,waar van Jaren zjne krachten besteed had,verweleer Ninivé zich verhief. Hoog boven de sc,
heen zjn prachtig werk:rRiseofteDutch
rivier verrjst de vesting,welke zich in een republic (1856, 3 dln,herdrukt in 1869)'',
voortgezet Onder den titel: r'llistory of the
drageljken toestandbevindt.
M osterd (Sinapis L4is de naam van een United Netherlands(1860,2 dlnl'' Hj werd
plaptengeslacht uit de familie der Kruisbloe- gestoord in het vervolgen van dezen arbeid

migen.Van de soorten vermelden wj de'
tvitte door zjne benoeming t0t gezantte Mreenen
vtl
t
vfert
f(S.alba).Deze,een zomergewasmet (1861),vanwaar 11tJin 1867 werd teruggeroegele bloemen en stekelharige,wtlduitstaande pen. Grant benoemde hem in 1869 t0tamvrt
lchten, wordt in 0ns Vaderland in vrucht- bassadeur te Londen,en hkJbleefhier t0tin
bare poldersen op sterk bemestezapdgronden
verbouwd en dienttotgrondstofvoordewitte
of Engelsche mosterd. Onder den naam van
zw arte mosterd verstaat m en eene planten-

1871. Jnm iddels w aren in 1867 wederom 2

deelen zjnerrllistory''terpersegelegd,z00dat hj daarméde gevorderd was tot 1618.
Daarop volgde in 1873:rrrhe life and death

', waarin bj een
soort uithetgeslachtK001(Brassica)en wé1 of Johan van Barneveld'
.B.lkT
t::dievooralin Noord-llolland geteeld hoogstmel'kwaardig ttldpel-k der Nederlandwordt;d1tgewas heeft Onbehaarde,tegen de

sclle geschiedenisbehandelt.Aaneenegrondige

spilderbloemtrossen aangedruktejënevruch- geschiedvorsching paart htJ een levendigen,
ten. De bovenste bladeren zjn lancetvormig boetjenden stjlen zjnegeschriften geven geen klein. Het,is a'
ls Onkruid zeer algemeen tuigenis van eene groote ingenomenheid m et
n z00 moegeljk uit te roetlen.dat men de het kleine, vrtjheidslievende volk, dat met
'e
teelt van zwarte m osterd w el eens verboden voorbeeldelooze energie het Spaansche juk
heeft. Het zagd va'
n eerstgenoemde soort is verbrijzelde . HHj nverleed te Dorsetshire in
geel,m aardat van laatstgenoem de bruin.Het Engeland den
den 29sten Mei 1877.Een tjd lang
wordt pet azjn gemalen en alzoo totberei- heeft hjj tote's's Gravenhage gew oond in het
huis van Jan de Y ïff, later het
voornialig hui
ding van mostrrd gebezigd.
vanJI'
agelep thansvanprinsAleœanM otenebbl of Moetqnabbi, een beroemd eigendom van
Arabisch lierdichter, geboren in 915 na Chr. der ; ook
o0k was
was hj op het Ht
lis in 't Bosch
te K oefa, studeerde teDam ascus en gafzich

meermalen de gast van onze Koningin. De

vervolgens uitvoor een profeet,tna,
b'
1l,wes- tlniversiteit te Leiden schonk hem eershalve

halvebj den naam vanAlM otenebbi(dieeen het doctorsdiploma.
M otoren ofbeweger8noemtm en allewerkprofeet zjn wil) verkreeg. In 948 gilk
g htJ

naar Aleppo,in 957naarEgypte,in 961naar tuigen,waardoor m en de krachten dwingtom
bet Perzische hofte Shiras,en werd in 965 een bepaalden m echanischen arbeid teverrigop eene reis dtlo1' de Bedoeïnen verm oord. ten. D e oorzaak van den volbragten arbeid
Ztjn rDiwan/',eene verzameling van 289 ge- noem tm en de beweegkracht.Ieder in de nadichten (hoofdzakeljk elegieën en satyren)is tuur voorkomende krachteniederekunstm atig
door meer dan 40 schrjversvan ophelderende verw ekte drukking kan a1s motor werken,inaanteekeningen voorzien en het laatst m et dien m en daarmede een doelm atigen toestel
die van Wahidl uitgegeven door Dietericl vexbindt.De spierkrachten de zwaartekracht
van den m ensch en van het dier werkt als
(1858- 1861).

M otief noemt men debeweegreden ofde motor bj hetomdraajen van eenekruk,bj
drjfveer, w aardoor het een of ander w ordt. het trekken aan hethjschtouw ,in hetwa-

voortgebragt.- Een m otief is in de muziek

gengareel of in den tredmolen. De aanhou-

ende drukking van stroomend of vallend
e
ene fguurvan weinipetoonen,waaruiteen d
water w ordt door middelvan schepraderen in
geheelstuk zich ontwlkkelt.

M otley (Jobn Lothrop), een uitstekend mechanischen arbeid omgezet,en deze w erkAmerikaansch geschiedschrfpver, geboren te tuigen dragen den naam van hydraulischemû-

Dorchester in Massachusetts den 15den April toren.De wiek van een molen is een m otor)
1814,studeerde op de H arvard-universiteitte die de drukking van den luchtstroom onderCambridge (in Amerika),daarna te Göttingen gaat en t0t arbeid bezigt. De spanning van
en te Berlkn, volbragtdaarop eene reis door den stoom werktià de stoomm achines en die

Frankrjk, Italië, Zwitserland en Engeland deruitgezetteluchtin anderedaartoeinjerigte

MOTOREN- MOIJLIN.
werktuigen.De gapmaehine verandertdedrukking van ontploFend gas,de electromagnetische motor de aantrekkende en afstootende
kracht van electrische ofmagnetistthe ligeham en in meehanischen arbeid.Vele m otorische
krachten werken regtstteeks en overwinllen
den tegenstand zondereen bemiddelenden toestel. Z00 werkt het gas van hetontploFelld
buskruid ofOok de waterstQfin den luchtball0n,en men geett in zeodanig gevalaan de
kracht zelve den naam van m otor. In vele
andere gevallen wordt het werktuig ot'een
m erkwaardig deel van den toestel alzoo genoem d,ofsehoon het een reeds verkregenmechanischen arbeid ontvangten in een anderen
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avonds dool.het0p(
?l
4 raam naarhetlamplicht

vliegen.Zj hebben eendikken,vooruitsteken-

den,met schubben bedektenkop,lange,draadvormige,ongekamdesprieten,een zeerkorten
zuiger en 4 glanzige,gestrekte,smalle vletlgels) die in rustdà
.kvornlig op hetligts
haam
nederliggen t)n doorgaallseellvoudig vallltleur,

maar uiterst sierljlt en smaakvol zjn. De
kleille rupsen waaruit zj voortkomel,hebbendoorgaans14- 1Gpooten,zjngl
adenonbehaardj bezitten een hoornaclltigen k0p en
makellvan losgeknaagde stoFelleen hulselof

huisje,dat zj overatmedellelnenen waarin
zj zich kunnen terugtrekkel).Zt
)verpoppen
zieh in dat ht
lisje.Van sommigesohadeljke
omzet.Z00 spreektmen bjv.vaneeneschroef motten hebben wj elders reeds gesproken,
a1sscheepsmotorenm ennoemtdeopgewondene bjv. van de '
t
vasmot (zie onder.
B4)en van
veer den motor van een uurwerk. Men ziet de korenmot (zie al
daar). Vuorts vindt men

hiertlitdatalleen die werktuigen in meer be- motten op de meeste tuingewassen en doorpaalden zin motoren heeten,door welke m en gaans in velerleidroogen vonrraad.Dem otten
mechanischen arbeid)zollder te letten op de kunnen groote sohadeaanrigten in bont,kleeaanwending, uit (
le (
lbrspronkeljke kracht deren,dekens,vqderen enz.'1'0tdezoodanigen

verkrjgenkan.Indienzinzpndeeerstvermelde behoort de pelsmot('
13.pellionella) met een
machinesmotoren,doordien zj een zekerar- roodachtig gelen k0p, licht-goudbruine, me-

beidsvermoqen vertegenwoordigen, hetwelk

men naarwlllekeurkanaanwenden.- Bjeene
naauwkeurigebescllouwing bljkthet,datmen
schier alle beweegkraehten kan terugbrengen

t0t de warmte ot'eigenljk t0tdeonderlinge

aantrekking der massa's.Im mers zoowel de
spierkracht, welke door de stofwisseling,als
de luchtstroomdrllkking)welke door het verscllilvan temperatuurontstaat,- zoowelhet
strnomende w ater,dat eerstnederdaaltlladat
het dnor de warmte in de gedaante van waterdamp is epgestegen, a1s de stoom -, ver-

Koreïtlnot.

taalglanzige vöôrvleugels met eene donkere
vlek il1het midden en kleine strepen aan de

basis,e1geelachtigeacltervleugels.Hetrupsle
vervaardigt een plat htliqje van afgeknaagde
haren e11 boort gangen langs de wortels der

aren in pelterjen. Men vindt wjders de
warmde lucht-en gasmachines wjzen ons Op h
ltld(T.
de warmte als de bron van alle beweging. kleedermot (T.sarcitella) en dewittezz
Inttlsschen w orden op verre na nietalle door laeteella) in kleederen en verzamelingen van
warmte ot'aantreklting voortgebragtekraellten insecten,dehaarmot(T.crinella)in stoelkusensen detapqtmot(T.tapezella)in tapjten
a1smotoren gebezigd.Zoo is hetbjv.metde s
arpetten.W j geven hierbjeeneafbeelding
zonnewarmte, de drtlkking van zieh ontwik- en (s
coornmot (r
13.granella)en van de rups
kelellde gassen,de krachtvan ebbe en vloed van de l
enz.,gedeelteljk omdatmen overmeervoor der pelsmot(T.pellionella)met twee huisjes.
de hand liggende m otoren beschikken kan,
gedeelteljlk omdat men de daartoe vereisehte
w erktuigen neg niet heeft uitgevonden.Het

goedkoopst zjn in den regelde hydratllisehe

'

>

machines, want a1s m en de waterleiding gereed heeft,ishetwater eene gave dernatuur.

Bj windmolens is men afhallkeljk van de
meerdere ot'm indere kracht van deq ltlchtRups van de pelslnot.
stroom. Hetminstafhankeljk vallde omstallTot de m iddelen om pelsw erk en kleederen
digheden der natuur en tevens hetm eest gescllikt,om een aanzienljk arbeidsvermogen te tegen de m0ttebewaren,behoorteengedurig
leveren,is evenwelde stûûminachine. Andere

luchtenjuitkloppen en afborstelen,om daarult

motoren werken gewoonljk metgeringedruk- de poppen,rupsen en ejeren te verwjderen,
king en vereischen voor kleinediensteengroo- het bewaren van pelswerk in kisten vankamten omvang. lntusschellheeft Ook de gasma- ferhout,hetbestroojendel
.goederenmetkamtbr

chinegrooten bjvalqevonden,Omdatmenhaar Ofpeper en het'inwikkelen daarvan in doek,
in zeer korten tjdln werking l
tan brengen datjezwavold ot'van zoutot'aluin doortroken men het brandstofverbruik ieder oogenblik
kan doen ophotlden.In het algemeen echter

ken 1s.

M oul
oufonj
in.On
zd
ierk
b'
A aap.

dezennaam vermeldenwj:
M otten (Tineïda) zjn insecten,welke t0t kend godgeleerde, geboren in Frankrjk op
de orde der Schubvleugeligen ot'Vlindersbe- het kasteelBuhy den 18den october 1568.In
hooren.De meeste zjn nachtdieren,die des den Bartholomaeusnachtwerden hj en zjne
staan op hetgebied dernjverheid da stoom

en het water a1s m otoren op den voorgrond.

Pierre #> Moulin ot'Molinaelu,eenuitste-
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door eene oude dienstmaagd van philosoyhiaemoralis(1621)''
,- rDe cogniti-

hunnen vader gered. Nadat hj te Sédan ge- one Deltradatus (1625)''- en rvatesseu
studeerdhad,woondehj gedtlrende4Jaarde de praecognitione futurorum etc.(1640)''.Vele
lessen bj derhoogleeraren aant
lehoogeschool vanzjnegeschriften zjnbjherhalinggedrukt

te Cambridge in Engaland, begaf zich van- en ondersoheidene in het Nederlandsch verdaar naar Leiden,doch leed onderweg schip- taald; 0Ok worden in het Britsch Xuséum
breuk,waarbj hj alzjne boeken verloor, brieven bewaard van M oulin.

en vervaardigdedaaropeenLatjnsch gedicht, e/krrict
zs Moulin,een verdiensteljk Nederdathem grooten roem bezorgde.Op 24-jari- landsch letterkundige,geboren te Kampenden
gen leeftjd werd hj hoogleeraarin dewjs- 7den November 1798.Hj wasgedurende 20
begeertetelueidenenopendezjnelessenOver Jaren redacteur van de Kamper Courant en
hetsorqanon''van Aristôteles.In 1599 werd overleed in zjnegeboorteplaatsden24stenJunj
hj predlkantteCharenton,doch volgde kort 1856. Van zjne geschriften vermelden wj:
daarna prinses Catharina als hofpredikernaar XSpiritus Lenis, Rotsgalm ende rekelzang of
Lorraine.Na haaroverljden werd hj weder minneklagt,uitgeboezemd door een riddervan
predikant te Charenton en vervulde die be- den Domper (1827)'',- rMjn leeftjd,eene
trekking 21Jaren;schoon hj ervelerleiver. Opgerakelde navonkeling (1829)'',- rop de
, rMacbeth,
volgingteverdurenhadenzjnhuistottweemaal uitgetrokken schutterj (1831)''
toe geplunderd werd,weeshj eenberoepa1s treurspel van Shakespeare (18354 3de druk ,
hoogleeraar te Saumur en t0t tweemaalt0e 1858)':
,- potllello,ofdeMoorvan Venetiën
, De storm ,van Shakete Leiden van dehand.Hjnam deelaan de (3de druk,1857)''
staatkundigetwistenvanzjnttjdenhadvooral speare(1836)''- rRgmeoenJulia,vanShakeop denationalesynodetePrivatin 1613grooten speare (zdedruk,1858)''-- en rDeRemoninvloed.Jaeob'
usI van Engeland,die eenever- stranten te Kampen, eene geschiedkundige
eeniging derProtestantsche kerkenverlangde, schet
s (1853)':. Daarenboven leverde hj een

ontboodhem naarLonden,bejegendehem met aantalopjtellen in tjdschriften.
ongemeene onderscheiding en schonk hem eene
M ounler (Jean Joseph), een Fransch
praebendevan 2000 livres,terwjlde t
lniver- staatsman,geboren te Grenoble den 12denNo-

siteitvan Cambridge hem den titelvan doctor vember1758,st
udeerdete Orangein de reqverleende. De vruchtvan deze reis,welke 3 ten, trad eerst Op als advocaat en werd ln
maanden dutlrde, was een plan van vereeni- 1783 regter te Grenoble, in 1788 secretaris
ging,doorBlondelin zjne:rActesauthenti- der Standen in hetDauphiné en in 1789 af-

ques''opgenomen.De kerken van Frankrjk gevaardigde naarde GeneraleStaten.Op zjn
w enschten hem voorts af te vaardigen naar voorstelverklaarde zich de vrjzinnige meerde Synodete Dordrecht,doch Iodewj;kX1II derheid t0t Nationale Vergadering en zTvoer
verbood hem zich derwaartste begeven.Hj op dbn 17den Junj 1789 den bekenden eed.

was ongem een metde leerder Dordtsche Va- M ounier echtery doordrongen van gematigde
dereningenomen enhjliethaardoordenati- en regtvaardige gevoelens, zag zich w eldra
onale Synodevan Alaisin Frànkrjk bevesti- overvleugeld door de staatkundige bew eging.
gen.Toen htina zjn terugkeer uit Engeland Toen de Vergadering het door hem voorgevernam ,datzjnevertrouweljkemededeelingen dragen stelsel van tw ee Kamers met een abaan JacobusI doorden hertog ran .ffxc/lzwAtzwz soluut veto verwierp,voegde hj zich bj de
aan Lodewj;k XI1I waren overgebriettl,nam Koningsgezinden, en in den nacht van den

hj de wjk naar Sédan,waarhj tothoogleeraar in de godgeleerdheid benoemd werd.
DewjlLodewj;k hem niet veroorloofde,naar
Parjs terug te keeren,begafhj zich op verzoek van Jaeobvs nogmaals naar Engeland,
waar hj eene Jaarwedde ontving en a1s leeraar bj de Fransche gemeente te Londen
optrad. Na den dood van Jacobns (1625)
ging hj wedernaarSédan,en zjn verzoek,

4denAugustuskwam hj metkrachtinverzet
tegen de aanranding van heteigendom sregt.
Nietteminwerdhjden29stenSeptembert0tpresidentder Vergadering gekozen.Indiebetrek-

king legde hj bj de gebeurtenissen van 5 en

6 October groote energie aan den dag ;doch
toen de V ergadering het besluit had vastge-

steld om haren zetelnaar Parjsover tebrengerf,nam hj zjn onislag en begafzichweder
door de Synode van Chartres Ondersteund, naarde Dauphiné, om aldaar de bjeenroe-

op zich weder te Parjste mogen vestigen, ping eener vergadering van ProvincialeStaten
werd nu toegestaan. Btj het ultbarsten van te bewerken. Toen zulks door de Nationale
den 00rl0g van 1628 verwjderde htizich uit Vergadering verboden werd,trok hj in 1790

de hoofdstad, bezocht's Gravenhage,keerde naar Savoye en vervolgensnaar Zwitserland.
vervolgens naar Sédan terug,en overleed al- Hier gat'hj zjn beroemd geschrift in het
daar den llden Maart 1658. Van de lange licht: rRechephes sur les causes, qui ont

reekszjnergeschriften- vooralstrjdschriften
- v
ermeldenwjslechtsenkele,nameljk:oE1ementa logices (1596)'',- Deindoleetvirtute
(1597)''1- Théophile Ou traité de l'
amour
divin (1609)'', - rDe l'accomplissement des
prophéties etc. (1642)'', - pDe monarchia
temporali pontifcis Romani liber (1614)'',rAnatome arminianismi etc.(1619)'',- rDe
notis verae ecclesiae (1622)'' - rElementa

empêché 1esFrançaisdedevenirlibres(1792,
2dlnl''envestigdezichin1793teW eenen,waar
hjop hetkasteelBelvedéreeeneinrigtingvan
onderwjs opendevoorEngelsche knapen.Na
den 18den Brumaire keerde hj naar zjn vaderland terul,w erd door Bonaparte benoemd
tot prefectvan hetdepartementIlle-et-vilaine
en later t0tstaatsraad,en overleed den 28sten

Januarj 1806.Van zjne overige geschriften

MOUNIER- MOUTON.

noemen wjn0g:,:Del'iniuence,attribuéeaux
philosophes,aux trancsmaçonsetauxilluminés
sur la révolution de France (1801,Qdedruk,
1821):'*
M out noemt men graan bjna uitsluitend gerst - , dat gestoord is in zjne aanvankeljke kieming en hierdoor in hoogemate
de eigenschap verkrjgt, Om hetdaarinaanwezige zetmeelen zelfsgrootere hoeveelheden
zetm eel in dextrine en stliker om te zetten.
M en bereidt hetm outdoor eerst de gerst te
w eeken ofonderwaterte zetten,waarnamen
de doove of beschadigde korrels,die aan de
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lletsuikervornlend Verm ogen van het m out

ligt in zjn gehalte aan diastase (zie aldaar),
en men bezigthetin de brouwerj (zieonder
Bier) en in debrandewjnstokerj (zieonder

Alkohol), om j'
rootehoeveelheden zetmeelin
dextrine en sulkerom tezetten.Dityeschiedt

vopralook in de fabrieken,waar splritusvan
aardappelen vervaardigd w ordt,w eshalve het

productden naam van molttIvkin draagt.Eindeljk vervaardigt men valleen moutheta1gem een aanbevolen m alz-extract,alsook m alzbonbons,en hetvormteen bestanddeelvan de
dporLiebiy voorgeschreven soepvoorkinderen.

opyervlakte drjven,er afschept.H(
)t water Hetin talrjkedagblaclenaangekolzdigdemalzzulvert de gerst en neemt uit de zaadhuid
extractiefstoffen tOt zich, die ligtt0tgisting
en verrotting Overgaan,zoodatm en hetw ater
eenige malen moetvetverse.hen.Na2- 7dagen
is de gerst voldoende geweekt, heeft eene

dz/rcc/(Extractum Malti)isintusscheneenwaterigaftrekselvanmotlt,cloorllitda,
m ping verdikt.
Om het te bereiden laat men hetgedroogde
mput op eene evengroote gew igtshoeveelheid
water 3 uur trekken,- daarna nogmaalsge-

aanzienljke hoeveelheid water opgenomen en durende dien tjd metde4-voudigehoeveelheid
is 18-24 O/otoegenomen in volumen.Hierna waterbjeenwarmtegraadvann0ggeen75OC.,

laat m en het water erafdroppelen,en deont- w aaxnam en een en anderopkookten uitperst.
kieming neemt tegeljk met de dextrine- en Het voeht zuivertm en m eteiwiten laat het
suikervorming een aanvang.Eerst komt het t0t de dikte van honig uitdam pen, waarna
worteltje tevoorschjnenbereikteenezekere m 0n het nog warme extract vermengt met

lengte en dan vertoontzich het pluimpje, 50/(
)glycerine,lI0tmalz-extrad Smaaktsljmewaaruit zich de halm Ontwikkelt. Om eene rig en zoet,ritlktnaar brood en bestaat llit
geljkmatige Ontkieming tebevorderen,wordt dextrine,suikereneenigeeiwitstoffen,calciumde m out op een hoop gebragten deze gedurig en magnesiumphosphaat. Het w erkt gunstig
om gewerkt.D00r het ontkiem en Ontstaat een op de spjsvertering en verzachtend op de
aanmerkeljk bedrag van warmte,zoodatde ademhalingswerlttuigen en is dus in vele geworteltjes weldra eenige Ned. strepen lang vallen aan te bevelen.M en geefteenigemalen
zjn. Dat alles geschiedtin den tjd van 8 daags 1 of 2 theelepels v0lin bier,bouillon
dagen. Om nu de kiemen te dooden,wordt of water.Voorts heeft men Extractum Malti

hetmoutbj gedt
lrige omzettingineensterken
luchtstroom gedroogd, waarbj de worteltjes
afbreken en zorgvuldig verwjderd worden.
Z0o verkrjgt men lqchtdrooye ù
zlpzlf.Voor de
meeste biersoorten echterwordthetmoutbj
het droogen aan eene hoogere temperatuur
blootgesteld (geëest),zoowelom hetdextrine-

ferratt
lm,datuit950/
Iomout!2O/oferrum pyrophosphorict
lm cum ammonlocitrieo en 3%
water bestaat en als jzermiddelgoede diensten bewjst. Men zj intusschen voorzigtig
m et het gebruiken der m alzpxaeparaten, die
in de dagbladen als geheime m iddeletzw orden

aanbevolen,daarztivaaknietanderszjndan

gehalte te vermeerderen als Om zekere roost- donker bier, dikwtjlsafkookselsbevattenvan
produdenteverkrjgen,dieeeneigenaardigen planten,die nadeelig kunnen werken,en ver-

smaak aan het bier bezorgen.Z00verkrjgt kochtworden t0teen prjs,diedewerkeljke
men gedorde-01/.Vochtig motlt,dattesterk

verhitwordt,vormthetjlasmout,waarbjhet

waarde ver te boven gaat.

M outon (Georges),graafranrmlt
z'
?
z,maar-

zetmeelt0teenehoornachilgemassaingedroogd schallt van Frankrjk? geboren den zlsten

en voor water Ondoordringbaar gew orden is, Februarj 1770 te Pt'
alzburg in Lotharingen,

Naargelangvan denwarmtegraad(50- 1000C.) kwam in 1762 als vrjwilliger in dienst en
verkrpgtm en geel,barnsteengeelofbruinmout. zag zich reedsin 1805 door Napoleonbenoemd
Daarenboven roost men, Om kleur te geven tot brigadegeneraal en tot zjn adjudant.In
aan donkere biersoorten,het mout in jzeren die betrekking bevond hj zich in de daarop
cylinders boven het vuur, maarhetverliest volgende Jaren steeds in de nabjheid des
hlerbj zjne suikervormende kracht.Deveran- Keizers. Na den Vrede van Tilsit werd hj
deringen, die de bestanddeelen van gerst btJ inspedeur-generaal der infanterie en divisiede omzetting van mout Ondergaan,bljken uit generaal, oorloogde in 1808 in Spanje, en
de volgende tabel:
bevond zich bj hetuitbarsten van den Oostenersl.. 'ltc/zftfrop-t
y: mout. edorde -p?4/. Sterkyedorde-Pf:J.
roducten van hetroosten .... 0,0........ 0,0............ 7,8.............14.0
eXt<1*1'
10..................... ,
5,6 ........ 8,0............ 6,6*.............10,:
2
Zet1'n001.....................6';,()........58,1............58,6.............4-t',6
Suiker ........,............. 0,0........ 0,5............ 0,7............. 0,9
Celstot'...................... 9,6........14,4............1.0,8.............11,.
5
l'Bxl'tstof....................12,1........13,6............10,4.............10,5
YF0t......................... 2!6 ........ 2,2............ 2?4 ............. 2,6

ASCh........................3,1........3/2............2,7............. 2)7
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rjkschen 00rl0g (1809)in Dt
litschlandtwaar
hj dool
' de bestorming van Landshtlt de
vereeniging belette van generaal Hiller met
aartshertog Earel.Voorts bestormde hj aan
het hoofd der fuseliers van de Keizerljke

Men onderscheidt 2 soorten van mozaïek,

nameljk de Romeinsche en Florentjnsche.
V0or de eerste gebrtliktmen gekleurde steenen en stukken glas, waarmede men elke
kleursehakéring nabootsen en eene verbazende

garde het dorp Eszlingen en redde daardoor verscheidenheid van tintenverkrjgen kan,en
hetFransche leger,hetwelk zich grootendeels vot
l1
*detweedealleennatuurljkgekleurdesteeop heteiland Lobau bevond?zoodatdeKeizer nen.Deeerst
esoortismeervoornavolgingvan
hem t0t graafran Zt
làc. verhief.In 1812 be- schilderjen,detweede meervoo1*tatelbladen
stuurde hj als aide-major-général de bewe- geschikt. De bewerking van beide soorten is

gingen der infanterie, streed bj Liitzen en eenvoudig,nameljk op een platten steenen
Bautzen, Ferd te Dresden ingesloten,zoodat grond legt men eene laag cement en daarin
hj capitule'ren moest, bleef krjgsgevangen de verschillende stukken steen,marmerofglas.
t0t aan den vrede, zag zich na den tertlg- Isdecementhardgeworden,dan poljstmen
keer van Napoleon van Elba benoemd t0t het lnozaïek.Beschadigde m ozaïeken herstelt
bevelhebber der lste militaire divisie en t0t men door alhljpen,ell men kan ze vermenigpair, werd bj W aterloo wederom krjgsge. vuldigen door ze door te zagen.- Mozaïek
vangenj vestigde zich voorts in België,doch in houtwordtin ItaliëtarsiaeninFrankrjk
kon in 1818naarFrankrjk terugkeeren.Hier marqueterie genaamd, en de voornaamste arwerd hj afkevaardigde naar het Parlement, chitecten der renaissance hebben daarvan we1
in 1830 a1sopvolgervan Lafayettekomman- eens gebrtlik gemaakt. .
dantdernationalegarde,in 1831 maarschalk,

M ozaïsche godsdienst, zie Hebraars

en overleedteParjsdenzlstenNovelïlber1838. en Joden.
M oxa noemt men een kleinen,van eene

brandbare stofvervaardigdenkegelofcylinder,
die op de huid geplaatsten daarna in brand
gestoken wordt, om eene brandwend te veroorzaken en hierdoor bj jicht, rheumatiek
enz.aoeiding te bezorgen van de dieper gelegene deelen vande huid.Gewoonljk maakt
m en de nloxa van katoen.Reedsin outlentjd
was zj in hetOosten in gebruik,wèrd door
Prosper HI,ï0lo00k inEuropabekendgemaakt,

M ozam bique is de naam van eengewest

aan de oostkt
1st van Zuid-Afrika, tusschen

kaap Delgado en den noordeljken mond der
Zambezi, terwjl het door het kanaal van

Mozambique van het eiland Madagascar gescheiden is. ln ruimeren zin omvat M ozambique 0ôk de gezamenljke Portugésche bezittingen in oost-Afrika, Van kaap D elgado
tOtaan de Delagoa-baaimetonbepaalde grenzen naarhetwesten,enteltop18000 D geogr.

doch isin onzen tjdnietveelmeerinzwang. mjlomstreeks 300000 inwoners. Daartoe beM ozaxek ofmusiefwerk iseenesoortvan hooren voorts onderscheidene eilandengroepen
teeken- Ofschilderkunst door middelvan het aan de kust,zooals de Querimba-,Mozamzamenvoegen van gekletlrde steenen, glas) bique- en Angosa-eilanden.Nabj den Oceaan
marmerofhout.Deze kunst,vermoedeljk in is het land zeer vlak,metgroote moerassen
het oosten geboren,is door de Grieken ont- bedekt en hoogst ongezond.Verder naarhet

w ikkeld en doorhen ovexgebragt naarRûme. binnenland wordt de grond hooger en is er
H ier vervaardigde m en vloeren van kleine in het algemeen met bo8schen, bepaaldeljk
blokjesgekleurden steen,waardoor eenetee- m et kokos- en kopalboolnen begroeid. De
kening w erd gevorm d.ln den beginnebootste merkwaardigsterivieren zjn:De Zambezijde

men daardoor de weggeworpen overbljfselen
vanhetmaalna,dochallengsvervaardigdem en
fraaje voorstellingen.Zulke mozaïeken heeft
men tePompeliopgedolven,enhetvermaart
lste

Lo1.
ien deRovoema (Roefàma),diezich uitstorten in hetkanaafvan Mozambique.De

inboorlingen behooren t0thetvolk derBantoe.
Langs de kust van kaap D elgado totaan de
van deze,een veldslag van Aleœander,bestaat Angosa-rivier w oont de uitgebreide stam der
uithonderdduizende stukjesglas.Na degroote Makoea.D e leden van dezen stam hebbeneen
volksverhuizinqdiendehetmozaïek bjdeBy- breed,plat gelaat,w ollig haar,dikke lippen

zantjnen en ln Italië yoornameljk t0t het enplatteneuzen;zjzjn zeersterk gebouwd,

versieren van kerken, doch al spoedig werd vreedzaam ,opregtendapper.Ztjonderhouden
het door de frescoschilderkunst verdrongen, handelsbetrekkingen met de Portugézen en
zoodat de ingelegde voorwerpen v>n lateren dienen deze a1s slaven en soldaten.Het bintjd doorgaans van geringen omvang zjn. nenland isnietnaauw keurig bekend.HetJaar
Toch deed paus Clemens V1II in hetbegin ishier,geljk overaltusschen dekeerkringeh,
der 18de eeuw het inwendige van den koepel verdeeld in een nat en een droog saizoen.D e
derSt.Pieterskerk n0g metmozaïekwerk ver- regentjd begint in November en duurtt0taan
sieren. Giambattista Calandra en zjne navol- het einde van Maart.In den zomer is dehitte
gers leverden in mozai'ek copieën van schil- geweldig groot,en de uitgestrekte moerassen
derjen derberoemdste meesters,en daarhet m aken de Feheele kust,althans voorEtlromozaïek zeer duurzaam is, heeft de kunst P0an0n!schleronbew oonbaar.D evoornaam ste
daaraan veel te dankeà. Groote verpligting voortbrengselen van den grond zjn errjst,
l
heeftzj inzonderheid aan de schoolvoorm0- maïs en gierst.Voorts verbouwtmen er koë'
zaïekw erken,in hetbegin der18de eeuw door en katoen,kokosnoten,bananen en vele anPaolo ClrlfowFlprïo teRomegesticht.Te5Vee- dere vrtlchten. Op de koraalbanken en bj
nen heeft men in m ozaïek eene copie van het de eilanden vindt men overvloed van visch
beroemde pAvondmaal''vanLeonardoda Fïpci. en schildpadden. Tot de uitvoerartikelen be-
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hooren erebbenhout,tandenvannjlpaarden, het orgelliethooren en teParjszjne eerste
ht
schildpadschalen, kopal, stofgoud, g0m en cûmpositiën ysonaten voorklavier,in hetlief
een weinig amber. De slavenhandel,w eleer gaf.UitFrankrjk vertrok defamiliein 1764

z00 winstgevend voor de Portllgésche bezit- naar Engeland. De vaardigheid van M ozart
tingen,isaan dekustgrootendeelsOnderdrukt, W aS in dientjdreedszoogroot,dathjstukken
doch heeftin het binnenland weinig verande- van H öndel en Baeh van het blad speelde,

ringondergaan.Laatstgemeldebezittingenzjn
verdeeld in 5 distriden, nameljk Lourenzo
Marquez (Delagoabaai,waarop Engelanddesgeljksaanspraak maakt),Inhambana,Sofala,
Quilimane,Mozambiqueenheteilandendistrict
van Kaap Delgado;zj worden beheerd (loor
een gouverneur,die er gedurende 3 jaren het

ja,toen hj te Londen voordenKoning zjne

gaven deed hooren, legde men hem enkel

eene baspartj vooren hj vervaardigdedaarop
aanstondseenevoortreffeljkemelodie.Inweerwi1van alden lot' dien menhem toezwaaide,

behield hj zjne kinderljke bescheidenheid.
GedurendezjnvertoefteLondencomponeerde
gezag in handen houdt.Zj dienen inzonder- hj 5 sonaten voorklavier,welkealdaaruitheid t0t deportatieplaats, doch alleen voor gegeven en aan de Koningin opgedragen werzw are m isdadigers,daar Europeanen het kli- den. Gedurende den zomer van het volgende

maat van het kustgewest slechts korten tjd jaartoefde def'
amilieinVlaanderen,Brabant
kunnen verduren.De handelvan hetbinnen- en Holland. Hier 1ag hj met zjne zuster
land naar dePortugésche stationswordtgrootendeels gedreven door Kanariërs otafstammelingen van Portugêzenen Indischevrouwen.
De stad M ozambigue ligt op heteiland van
dien naam ,een koraalgew rochtterlengte van

7 Ned.mjlmeteene ongezondelnchtgesteldheid.Zj is de zetelvan den Portugéschen

gouverneur en van een bisschop.Men heefter
naauwe straten,m aar over het geheel goed
gebouwde huizen en 3 .kerken.De bevolking
bestaataldaaruiteen kleinaantalPortugêzen,
een kleinaantalKanariërs,eenigeIndiërs,maar

m aanden lang ziek aan de pokken,dochcomponeerde daarna wederom een zestalsonaten,

die hj vervolgensaan den grinsr@n .
N'
t
zq
sq
scf
xW eilb.
urg toewjdde. Toen ln 1766 de prins
ran Oranje het bewind aanvaardde,schreef
hj voor die feesteljke gelegenheid eenige
sym phonieën,aria'senvariatiën.Eenigemaanden daarna keerdede tàmilieoverParjsen
Lyon door Zwitserland en Zwaben naar Salzburg terug.De beide volgende jaren wjdde
dejeugdige kunstenaaraan hetbestudérenvan
dehoogere deelen dercompositie,waarbj hj

voorhetgrootste gedeelte uitslaven en vrje zich Emannè'lWcc/z,H asseenH öndelbenevens
kleurlingen;zj telt 7000 zielen,zonder een de oudere Italiaansche m eesters t0t voorbeelPortugeesch garnizoen van;00manterekenen. den stelde.Toen hj in 1768gedurendezjn
E ene baai, ter lengte van 9 en ter breedte verbljf te W eenen voor Joseph 11 speelde,
van 4 Ned.mjl,vormter eene rtlime en uit- sehreef hj Op dienswerisch eeneOpera buffa
muntende haven,maar de weleeraanzienljke en noemde ze:rLafinta semplice'' doch zj
handel is sterk afgenomen.HeteilandM ozam - werd niet opgevoerd.Opmerl
teljk is uitdien
bique &verd het eerst bezocht door Trasco de tjd een rTe Deum'', hetwelk hj terinwjGama,terwjlde stad in 1506 inbezitwerd ding van eene kerk eomponeerde en waarvan
genomen door de Portugésche zeevaarders hj de uitvoering bestuui
*de.In 1769 zag hj
Tristan (1 C'
anh'
a en Albuqnerque.

zich benoemd t0tconcertdirecteuraan hetH 0f

M ozart(JohannesUhrysostomusW olfgang van Salzbtlrg, en in het begin van 1770 0nGottlieb),gewoonljk W olfyang x#.
zzlt
xtfdl.
s ge- dernam hj metzjnvadereenereisnaarItalië,
naam tl, een der grootste toondiehters van waar hj teBologna en Napelsgrooten roem
Duitschland,werd geboren den 27stenJanuarj oogstte) en vooral te Rome, waar hj het
1756 te Salzburg,waar zjn vaderonderdirec- Miserere''van Alleyri uit zjn geheugen op
teurwasvan de bisschoppeltjke kapél. Reeds hetpapierbragt,nadathj hetslechtseenmaal
vroeg gafhjbljken van een ongemeenen aan- gehoord had.Te Milaan,waarhtjin hetlaatst
leg voor muziek.Op G-jarigen leeftjd compo- van October1770 aankwam,componeerdehj
neerde hj kleine stukken voor hetklavier en de opera: rxitridate'', welke reeds den
wasinhetbespelen van ditinstrumentzoover 26sten December onder zjne leidingendaarna
gevorderd,dat zjn vader in 1762 het besluit n0g 20-maalachtereen werd opgevoerd.Voor
nam !om methem en metzjne oudstedochter het carnaval van 1773 schreet'hj, desgeljks
M âr%a x4zlptx eene kunstreis te maken.Eerst ten behoeve van het tooneel te M ilaan, de
begafzich deze kunstenaarsfamilie naar M iin- opera seria:rtzlzclo Sylla'',die 26-maal werd
chen,waardekleineklaviervirtuooseenuitbun- opgevoerd.NadathjvoortsVenetiëenVerona
didigen bjval oogstte.In den herfstvan dat bezocht en velerlei Onderseheidingen,zooals

jaar bezocht zj W eenen,waaraanzienljke eenePauseljke ridderordeen diplomata van

vxienden haar toegang verschaften tothetH of'. lidmaatschap der muziekacadémiën teBologna
Keizer Frans I overlaadde den knaap m et en Verona,ontvangen had,keerdehjin1771

gunstbewjzen.Toen hj teW eeneneeneviool naar Salzburg terug.llier componeerde hj
erten geschenke ontving, beyon hj zich o0k voor het huweljkstbest van aartshertog I'
daarop teoefenen,terwjlhj zich tevensmet dinandhett'
eestspel:pzkseanioin Alba''- bj
jver toelegde op de rekenkunde.Van 1763 de komst van den nieuw en aartsbisschop van
t0t 1766 reisde de familie door Bejeren,de Salzburg in 1;T2 de serenade: rLO sogno di
Rjnprovinciën,deNederlandenenFrankrjk, Scipione'',- in 1774 deoperabuffa:rLafinta
ardiniera'',benevens Onderscheidene missen
alwaar de 8-jarige Mozartzic'
h in dekapélte gi
,1
en in 1775 de opera buFa:
Versailles voor den Koning en het Hof Op
X.

Ilrè pastore
p'
45
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en eenige Duitqche operetten.Intusschen be- toriën,hymnen enandere geesteljkeliederen,
vond zich M ozavt bj ;en aartsbisschopvan 17 orgelsonaten,10 cantaten metorqelbegeSalzburg in eene zeer ondergeschikte betrek- leiding, 23 opera's, meer dan 100 arla's, 49
king, zoodat hj n0g in 1782metdienska- symphonieën,55 concertstukken enz.
merdienaars en koks moest aanzitten.VruchApzczrfheeftop e1k gedeelte van het groote
telooswenddehj pogingen aan,Om in 1777 veld der muziek uitstekende voortbrengselen
eene plaats te bekomen te M iinster; evenmin geleverd, maar bovenal op dat der opera,te

ginnen met pldomeneo''.Gevoeldehj zich
slaayde hj te Manheim en te Parjs,zoodat be
hj ln 1779teleurgesteld naarSalzburg terug- daarin en in een paar volgende n0g aan de

keerde.Kortdaarna ontving hjvan hetH0f Italiaanscheschoolgebonden,hjbetraddaarna
te Miinchen den lastom deopera:rldomeneo'' zjn eigen weg en verbond een diep gevoel
te schrjven,dieden26stenJanuarj1781werd metcomische kracht.Datmerktmen op inde
opgevoerd en den overgang vormt tot zjn Entfiihrungausdem Serail'' m aarbovenalin
klassiek tjdperk. In Maart 1781 legde hj de prachtigeopera,:,,DieHochzeitdesFigaro'',
eindeljk zjne betrekking als H0f-en D0m- waarin hetgenievanM ozartzjnevollekracht
organist te Salzburg neder en vertrok naar ontwikkelt.Al8 dram atisch voortbrengselisdit

W eenen,waarhj van de opbrengqtvancon- hetmeesterstuk van M ozaet,geljk men den
certen, kunstreizen en muziekonderwjseen D0n Juan'' als muziekwerk hetvoortreFekommerljk leven leidde.Op lastvan keizer ljkstenoemt,dathj geleverdheeft.In beide
Joseplt11schreefhj erin 1782demerkwaar- stukken heett men volheid van kracht en

dige opera: pBelmonte und Konstanze oder leven, verseheidenheid van karakters en toedie Entfiihrung aus dem Serail'', die verba- standen, en toch ontwikkelt zich de handezenden opgang maakte.In Augustus1782trad ling opeenvoudigeennatuurljkewjze.Vooral
hj in het huweljk met Constantia '
Xd/
ldr, in den rDon Juan''is hettragische methet
eene zuster van deverm aarde zangeresLange. com ische vermengd, zooals m en dat aantreft

In dien tjd schreefhj 0ok zjnebestestuk- in demaatschappj.Ontelbaremalenensteeds
ken voor klavier, sonaten m et en zonder be- met nieuwen bjvalisdezeoperaopgevoerd.

Op den nD0n Juan''volgde: Cosifàn Cutte,
volgden zjne 6aan Haydn opgedragenkwar- ossia la scuola degliamanti,ï, een c0m islshe
geleiding en prachtige concerten. In 1785

tetten, het oratorium : rDavide penitente'', tekst,door M ozartvan echtcom ische muziek
de operette:rDerSchauspieldirector''en zjn voorzien.Het stuk is eene echte opera buFa,

onsterfeljke rHochzeit des Figaro''
,in 6 we- waarin lust en luim den schepterzwaajen.

kengeschreven.Dezeopera,den lstenMei1786 Ook rDie Zauber:öte'' geeft getuigenis van
ten tooneelegebragt,behaagdetoenaanslechts zjn dlchterljken geest.W j zullen 0nsbj de
weinigen,maarzj vond een jaarlaterdeste beschouw ing van deze opera's bepalen en de

meer bjvalte Praag. Ingevolgeeeneuitnoo- overige stukken van M oxart nietafzonderljk
diging van denkunstvriendgraafJohannJP,
:/ A vermelden.Hetzjgenoeg,hiermedetedeelen,
Tltnn bezocht A ozcrf in Februarj 1787 de dat zj door de vriendeù der muziek n0g
hoofdstad van Bohemen en voor deze schreef altjd op hoogen prjsworden gesteld.Eene
hg na zjn terugkeer te W eenen de kroon volledige, eritisehe uitgave van zjne werken
zjnermeesterstukken,de opera:rDonJuan''1 verschjntsedert1876 btlBreitkopfen W'
t
ïrfdl
die eene lange reeks van voorstellingen be- teLeipzig.--ZjnezusterM aro Hzlzlt
xmuntte
leefde. In het volgende Jaar leverde hj 3 desgeljksuitalskunstenarrsop hetklavierj
Prachtige symphonieën en in 1749hetcomi- nam deel aan de kunstrelzen der familie,
sche zangsgel: rcosifan tutte''. Omstreeks woonde daarna bj hare moederte Salzburg
dien tjd relsde hj over Leipzig en Dresden en trad in 1784 in hethuweljk metvrjheer
naar Berljn. Koning Friedriclt lF'
ïlJ,
elz?z 11 Joltann .
ftz
yfi.
sf ron Sonnenberg.Na zjn dood
bood hem de betrekking aan van kapélm ees- (1801) keerde zj naarSalzburg terug,waar
ter met een Jaargeld van 3600thaler,doch zj in 1820 blind werd,en den29stenOctober

schoon M ozart te W eenen een inkomen van 1829 overleed,
slechts 800 qorjnen ontvi
ng,gpfhj ten ant- M ozes9de bevrjder,aanvoerderen wetwoord:nZ0u ik mjn goedenKelzerverlaten?'' geverderIsraëlieten in de dagen derverdrukLaatstgenoemde oyende voor hem toen het king inEgypte,w erdaldaargeborenom streeks
uitzigtop verbeterlng, m aar deze werd door het jaar 1600 vôôr Chr.uit den stam van
diensoverljden verhinderd.lntusschen compo- Lerien wasde zoon van Amram en Joehlbeth.

neerde Yozart voor de schulden van zjn Zjne kindsheid is ineenewolkvansagen ge-

vriend Seltikanederdeopera:rDieZauberiöte'', huld,çnOmtrentdenOorsprongendebeteekenis
voor de krooningsplegtigheid van keizer van zjn naam ismen thansn0g nietvanhetLeopold 11 de opera:TLa clemenza diTito''h zel
fdegevoelen.Hjwerdinqewjdindegeheialsmede een pRequiem voor degravin W ald- men derEgyptischebesciavlng,doch laterde

y:rq
g, hetwelk hj echter niet voltooide.Hj stichter eener afzonderljkegodsdienst op het
overleed den 5den December 1791, en eene

halve eeu:o later Yzerd ter zi
jner 00r een

bronzenstandbeeldopgerigt,gem odelleerddoor
Sekwanthaler.- Yerbazendgrootishetaantal
compositiën, door M ozaet vervaardigd. Men
kent er in het geheel626. Onder deze zjn
20 missen, 8 litanieën en vespers,40 oFer-
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sch
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chieden
reilahe
ndrd
,er
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htjJe
me
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doc
er
van
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tâe
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het
huweljk trad. Zonder twjfel is htjde man,
die de dienst van den éénen God bj deIsraëlieten heeft ingevoerd. Op 8olarigen leeftjd
begaf hj zich naar Egypte,waar hj als de
gezanten propheet van den éénen God Javeâ
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door zjnestamgenooten erkend en gehuldigd heimschrjver.Toen hj voorden Koninggewerd.Hj zorgde er voor,dathetvolk t0t bragten metmarteling en doodbedreigdwerdj
den uittogtuitEgyptebeslgot.Hj bragthen stak hj,om tebewjzen dathjnietvreesde
in de eerste plaats naarden berg Sinaï,waar voor martelpjn,zjne hand in hetvuurvan
de W et - tlie der Tien Geboden - plegtig een nabjzjnd altaar en lietze verbranden,
w erd Afgekondigd,waar de Ark desVerbonds zonderzjn gelaat tevertrekken,waarop P0rwerd vervaardigd,en welligt reedsdeTaber- senna,diezjn heldenmoed bewonderde,hem
nakelverrees.Eerstna verloop van een jaar Ongedeerd terugzond en op de verzekering
verliet hj den Sinaï.Reeds hadhjmeide van M lteins, dat 300 dergeljke Jongelingen
Israëlieten de grenzen van Kanaân bereikt, alshj zelfhetlevendesKoningsbedreigden,
toen gisting en ongeloofbj hetvolk en de vrede sloot met Rome. Da Senaat beloonde
tegenstand der Edomieten en M oabieten hem zgn stout bedrjfmet een stuk grond aan de
noodzaakten,n:ar de woestjn teruq tekee- overztjde van de Tiber, hetwelk den naam
ren.Intusschen heeft een naatlwkeurlg ondel'- ontving van Mucia prata.Aan hetverlies der
zoek geleerd, dat de 40 jaren van een kom- regterhand ontleende hj den naam van
merljk omzwerven,gedurende welke volgens Soaerola (linker hand).- Voortsvermeldt de
lf.
s Seaevolq,in 133
de sagebjna allen,die op zo-jarigenleeftjd geschiedenis Pltbliwg u'Ukcs'

uitEgyptegetrokken waren,eeneyrooiwer- vöör Chr.consulen vervolgens pontifex maxi-

den des doods, in werkeljkheid lnkrimpen mus. Hj was eerst een begunstigervan 7V
s, doeh koos later de tegent0teen 3-taljaren.Daarop naderde hj ten berins Grccc/zff.
tweeden male het beloofde land, hetwelk overgesteldepartj,- Quùtfusx
vC
fciff,
skbkaevola,
hj echter niet bereikte, daarhj volgensde in 117 vôôr Chr.constll en een uitstekend
sage overleed op den berg Nebo in Peraea, regtsgeleerde9- en Qtûnt'
l
t,
îA'
l
fciff,
gk
%oaerola,
vanwaarhj hetvuriggewenschteKanasnuit constll in 117 vôôr Chr.,nadathj tevoren
de verte k0n zien.Hj was toen volgensde de provincie Azië z00 uitstekend bestuurd
Bjbelscheberigten 120,maarnaarallewaar- had,datmen terzjnereereent'
eestinstelde,
gchjnljkheid 84 jaren oud.Zievoorts onder Mucia''genaamd.Hj was de eerste,die het
Jodeit.
burgerljk regt in 18 boeken stelselmatig zaM ozes (Boeken van) noemt men de vjf menvoegde. Hj werd in den burgeroorlog

eerste boeken desOuden Testaments,Genesis, tusschen k
%nlla en Mari'
ts in 83 vöör Chr.op
Exodus,Leviticus,Num erien Deuteronomium. bevelvan den jongeren A
'Iarius omgebragt.
M ucor Miei.ot'hoofdschimmeliseen geZj zjn echter in hun geheelnietafkomstig
van dezen Israëlietischen aanvoerder.Volgens slacht der zwamm en uit de familie der Mude meening van den hoogleeraar Kuenen zjn corilleën en behoortt0t de afdeeling der phyzj eene compilatie,na deBabylonische Bal- comiceten.Hetheefteen meestaluitééncellige,
lingschap en wé1 tlzsschen 458 en 444 vöôr vertakte draden bestaand mycelium en enkelChr. doox Esra in den tegenw oordigen toe- voudige vruchtknopjes,die aan den t0p eene
stand gebragt. Naar het gevoelen van dien bolvormigecelalssporangium dragen,waarin

geleerde bestaan zj uit: De W et der tien uitlletprotoplasma talrjke ronde,enkelvouwoorden (van Mozes)en welligteenige Oude dige sporen gevormd worden, die bj het
liederen uit den tjd van a
Yozes, brok- scheuren van het sporangium vlies zich verstukken uit een oud werk, rllet boek der spreiden.Deverschillendesoortenontstaanbj

oorlogen van Javeh''genaamd,- eenprophe- bederfen verrotting vanverschillendezelfstantisch geschiedverhaal over den Oorsprong en digheden.Algemeen bekend is M .M woedoZ .,
de lotgevallen van hetpgodsvolk'' - deD eu- vooral Op uitwerpselen en Op overgehouden

teronomische wetten en toespraken (in Deuteronomium),- en hetpBoek deroorsprongen
(in Leviticus,Exodusen Numeril''.
M sta (De) is de naam van eene vischrjke
rivier in Rusland.Zj Ontspringt in het gouverneinentTw eruithetmeerM stino,stroomt
door het gouvernement Nishné-Nowgûrod en
stort zich uit in het Ilmenmeer. W anneer
men de Zna, die zich naar hetM stinom eer
spoedt, als haren oorsprong beschouwt,dan

spjzen aanwezig. De ontkiemende sporen

van M .racemosa Fresen.kunnen,evenalsgist,
suikerin koolstofen alkoholontleden.
M ucuna Adans. isdenaam van een Plantengeslacht uit de fàmilie der Vlinderbloemigen. H et omvat slingerplanten in Oost- en
W est-lndië en Zuid-Amerika m et drietallige
bladeren en stekelige borstels aan de bultige
peulen.M .Jv/
lgrï:zl.sDee.iseen O0st-enW estIndische heester? getooid met roodachtig

heeft zj eene lengte van 425 Ned.mjl.In paarsebloemen en veelalbj omheiningen 0pw eerwil van haar 31 stroomversnellingen is klimmend. De peulen komen als Siliquae
deze rivier door kanalen en sluizen bevaar- hirsutae in den handel, en men gebruiktin
baar gemaakt.
W est-lndië de daarop aanwezige brandharen

M ucius is de naam van een Plebelisch als e0n middeltegen dewormen.Zj veroorRomeinsch geslacht(Mucia gens),dateerstin zaken oq de huid eene ondrageljkeJeukte.
de 2de eeuw vöör Chr. in het bezitkwam
M ikœ lng (Friedrich Ferdinand Karl,vrjvan aanzienljke staatsambten. Toen in 507 heer von), met den geslaehtsnaam Weisz,
'

Porsenna, koning der Etruscers,Rome bele- een Pruissisch veldmaarschal
k, yeboren te
gerde,begafzich Cq)''lts J.fkcsfz,Cordlts volgens Halle den lzden Junj 1775,trad ln 1787 als
desage,mettoestemmingvandenSenaat,naar ê
ionkerin dienstbjeen fuselierbataljon,waarl
.

het vjandeljk leger om den Koning ted00- mede hj in 1790 naar Silêzië trok,terwtll
den, maar doorstak bj vergissing diensge- hj van 1792 1794 deel nam aan den teld45*
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togttegen Frankrjk.Van1797-1802 bevond
hj zich bj detrigonometrischeopmetiug va'
n
W eslalen voor de kaart van Leeog, voorts
in 1803 a1s eerste ltzitenantbt
Jde graadmeting in Thiiringen.In 1805 kwam hj a1s
kapitein bj den generalen staf,stondin 1806
bj het korps van den hertog van '
lFr
eir
zîcr,
voegde zich na den slag van Jena bj Blûclter
en bragtde capitulatie van Rattkau t0tstand.
In 1808 kwam hj als lid van den geheimen
raad te W eimar in dienst,trad in 1813 weder in de Pruissische gelederen en werd als
luitenant-kolonel aan den generalen stafvan

Blûehertcegevoegd.NahetgevechtbjHanau
werd hj kolonel,voortskwartiermeester.generaal bj hetlegerin Silézië,na den volkerenslag bj Leipziggeneraal-majoorenna den
eersten Vrede van Parjschefvan den genemlen staf bjhetlegeraan deRjn.In 1815
kwam hj bj het Britsehelegeronder WelIiwpfom. Na de tweede verovering van Parjs
zag hj zich benoemd t0t gouverneur van die
stad en t0t 1826 bleet'hj a1sgevolmagtigde

tionalzeitung''teBerljn? Y7aarvan hP
.* eenigen tjd hetfeuilleton redigeerde,enoverleed
te Berljn den 8sten Februaxj 1861. Vooral
heeft hj zich bekend gemaaktdoorzjner0mans en novellen,welke talrjkelezersvonden.T0tde beste van zjnehandbehooren:
XDer Chevalier (1835)'',- pDie Vendéerin
(1837),'
, oTpussàint(1849)'',- nDerVogt
v
0
n
S
yl
t(1851)':- rDerMajoratsherr(1853)''
kaja(1854)':,- rErichRanda1(1856)''rAt
DerProphet(1860)''
,- en debundelnovellen:mluebenundLiebenin Norweren(1858):'.
O01
t heefthj fraaje reisbeschrjvlngen geleverd,zooals:pskizzenausdem Norden(1844)'',
St
ireifzige in Schlcswig-llolstein (1846,2
dln)'
, en nNordischesBilderbuch (1848;3de
druk,1862)''.Eene verzameling van zjner0mans is van 1862 t0t 1867 in 33 deelen in
hetlicht verschenen.

X uggen (Tipulariae Latr.)zjntweevleu-

gelige, ;jn gebouwde insecten,meerendeels

zeer kleine dieren met snoer- ofborstelvprm ige sprieten, voorwaarts gestrekte Ofhan-

van Pruisren in het hoofdkwartier van W el-

ende4-ofs-ledigevoelers,meesialeenkorIlgfozl.Hiervereenigdehj zichmetFransche ten, dikken, vleezigen snuit, lange, draadgeleerden en oëcieren t0t eene graadmeting
tusschen Duinkerken en den Seeberg.In 1818

woonde hj het congrès te Aken bj,en in
1820 werd hj chef van den generalen staf
van hetPruissisclle leger.Als luitenant-generaalvertrok hj in 1829meteenezendingnaar

vormige beenen en lange, sm alle vleugels.

Van de talrjke soorten (in Europa ongeveer
1000) vertoonen zich sommige in ontzettende

m enigte,zoodat de m uggenzwerm en op rook-

kolommengeljken.Van onderscheidenesoorten
kjn de wjfjeszeerbelustopbloedenworden

Constantinopel, om de Porte t0thet sluiten daardoor geweldig lastig. D e larven leven
van den vrede met Rnsland te bewegen en m eestal in verrottende planten of in hetw awerd in Maart 1832 generaal van het 7de ter,en in ditlaatste gevalkunnen depoppen,
arméekorps,in 1837gouverneurvan Berljn, van nek- of staartkieuw en voorzien, zeer
en in 1841 presidentvan den Staatsraad.In goed zwemmen. De larven van de geWone
1847 Ontving hj het door hem gevraagde ofzingende z?;l.ç (Culex pipiensL.)en van de
ontslag met den titelvan generaal-veldmaar- h'
erfstmnylo.annulatusFcà.)meteenwitgeringd
schalk, alsm ede als dotatie het landgoed achterljfen dergeljkebeenen leveninhetwater
W andersleben en vestigde zich daarna te Er- en houden hare ademhalingwerktuigen nabj

furt, waar hj den 16den Januarj 1851 overleed. Van zjne geschriften vermelden wj:
XOperationsplan derpreuszisch-sëchsischenArmee 1806 (1806)''
, - rMarginalien zu den

deopyervlakte.Zi
jvet'
vellen3-maalenverpopyenzlch,en na8 dagen treedthetvolkomen
lnsectm et een draadvorm igen,hoornigen zui-

gerte voorschjn.Hetwjf
je legtongeveer 300

Grunds:tzen der höhern Kriegskunstfiir die aaneenklevende ejeren in hetwater,en hierösterreichischen Generiile (1808, 2de druk, uit ontstaan na verloop van 4 of5 weken
1810)'',- pDiepreuszisch-russischeKampagne weder m uggen. De bevruchte wjf
les van de
im Jahr 1813 (1813, 2de druk, 1815)'', - laatste herfstgeneratie brengen denwinterdoor
Geschichte des Feldzugs der englisch-han- in kelders enz. Alle overige muggen bezitten
növerisch-niederl:ndischen und braunschw eigi- een korten? dikken,vleezigen snuit,w aarschen Armee unter dem H erzog von W elling- medezj nietkunnensteken.Degrootst
emuyt0n und derpreuszischen unter dem Fiirsten gen zjn delangbeenige (Tipula),diein welBliicher im Jahr 1815 (1815)''. pBeitrage den en bosschen ofop boomstammen levenen
zur Kriegsgeschichte derJahre1813und1814; deejeren in hetlossezand leggen.Delarven
die Feldziige der Schlesischen Armee(1824, vo:den zich metafvalvanplantaardigestoFen,

2 d1n)'' - rBetrachtungen iiberdiegroszen hoewel sommige ook we1aanJongewortels
Op
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en1
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25)
',
-7),;,Na- knagen.Zj verduren den winterenverpoppen
yole
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ns
gieSi
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82
,zich in hetvolgendvoorjaar.De Thomas-mw.
q
en hetnagelaten geschrift:1)Aus meinem Le- (Sciara Thomae L.
)is 6tot9Ned.duim lang
ben (1851;2dedruk,1855).
en heeft een zwart ljfen zwartevleugels,
M ûgge (Th.e0d0r), een verdiensteljk terwjl depooten bruin zjn en deonderzjde
Duitsch romanschrjver, geboren te Berljn van het achterljfeene gele kleurheeft.Hare
den 8sten November 1806, w as eerst koop- larven ondernem en w e1 eens vöör de verpopman, voorts korten tjd krjgsman,studeerde ping groote togten,waarbj zj, digt bjeendaarna te Berljn in de natuurkunde,geschie- gedrongen, het voorkomen hebben van een
denis en wjsbegeerte en werd medewerker band terlengteran 3 t0t4 Ned.el.Datverm'
so
ta
geers
Inm1848
ondb
ee
rs
hcohoeridenhj
et
tat
dkundi
esticht
dagbladen. schjnsel wekteln de lideeeuw deaandacht
derrNa- en m en gafdaaraan den naam van heirworm ,
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waarin hetbjgeloofeenevoorspellingzagvan
den oorlog.Na dien tt
jd kruipen delarven in
teelaarde en verpoppen zich aldaar in een
gemeenschappeljk omhulsel.Na verloop van
10 of 12 dagen kom en de m uggen voor den
dag en deze leggen hunne ejeren in menigte
in den grond.- De kriebelmuyyet
jes(Simulia
Me%.
4zjn zeerklein,hebben korte,gedrongene sprieten en breede,melkachtiggekleurde
vleugels;zj komen bj groote zwermen te
voorschjn, en de wjfles voeden zich met
bloed.Hiertoe behooren dem oskieten,alsmede
deColumbatsermug (S.columbaschensisI'
ab.j,
die in Hongarje weleens op het vee nederstrjkt en vele runderen doetsneven.
M uggendorf,een kleindorpin Bejeren,
5 uren gaans ten zuidoosten van Bamberg,
ligt in een diep dalaan de rivier Aviesenten
is m erkw aardig wegens een 30-talgrotten of
holen m etdruipsteenvormingen,welkemena1daarin hetkalksteenqebergteaantreft.Daart0e behooren de Brhnnensteiner H öhle2 de
Rosenmiillers Höhle,de Gailenreuther Hbhle,
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zorgde,datzjneportefeuillein anderehanden

kwam.FhnMûhlerschreefdaarnan0g:pGrundlinien einerPhilosophie derStaats-undReehts-

lehre nach evangelischen Principien (1873)'',
en overleed te Potsdam den Qden April1874.

M ûhlhausen,teronderscheidingvanelders
gelegene plaatsen M '
ikhlheim izl Tltûrinyen genaamdtligtin hetPruissische districtErfurt
aan de Unstrut en aan den spoorwegGotha-

Leinefelde.Zj wasweleereenevrjerjksstad.
M en heet'
t er 5 voorsteden, 9 evangelische
kerken en êêne R.Katholieke,eenesynagoge,
een gym nasium,eenehûogereburgerschoolvoor

jongensen eenevoormeisjes,eenschouwbury,
onderscheidene inriqtipgen van weldadigheld
en nagenoeg 21000 lnw oners.Er bestaan vele
fabrieken van katûenen,w ollen en halfw ollen
goederen, kousen-en w attenfàbrieken,stroo-

hoeden-en sigarenfabrieken,tabakskerverjen

enz.;o0k heeftmen ereen levendigen handel.
Mûltlhansen Of M'iilltansen,in het Fransch
M àlltollse)isfab
eene
gst
vr
oi
o
er
ks
tsta
ddena
ina
he
mtvDu
ani
tschehoo
Rjks

belangrjke
waarvelebeenderen van vôôrwereldljkedic- land Elzas-luotharingen,in hetdistrid OPPO'ren zt
jn gevonden,en Koch'
s Höhle,eerstin Elzas,aan deIllin een vruchtbaar Oord,1833 ontdekt,m etprachtigedruipsteenvorm in- voortsaan hetRjn-Rhöne-kanaalen aan den
gen en desgeljksmetdergeljke beenderen. spoorw eg van Straatsburg naar Basel. Er
M ûhlbach (Louise),zie M andt.
zjn 2 Evangelischeen2R.Katholiekekeken
M ûhler (Heinrichvon),ministervanEere- en e0n0 Synagoge.VoortsheeftQien er een
dienst in Pruissen, werd geboren te Brieg gymnasium , eene nt
lverheidsschool, eene
den 4denNovember1812,studeerdeteBerljn aeadémie voor schilderkunst enz. De Frondin de regten,bekleedde verschillende regter- slagen voor de njverheidtwelke er zlch op
ljke betrekkingen èn zag zich in 1840 door grooteschaalheeftOntwikkeld,werden aldaar
Eicl
thnrn bj het departementvan Eeredienst ln 1746 yelegd door Köcltlint Sc/zpzcldzer en
as,d1e ereenefabriek van bonte katoegeplaatst.Sedertdientjdhield htjzich bezig Dollf'
met het ontw erpen van een nieuw reglement Iten stoffen deden verrjzen.Thansheeftmen
voor de Evangelische Kerk,werd in 1848a1s er 14 groote katoenspinnerjen,voortswevesecretaris toegevoegd aan de Algemeene Sy- rjentverwertlen,benevens een grootaantal
node, schreef eene rGeschichte der Evange- andere werkplaatsen der ntjverheid en 0mlischen Kirchenverfassung in der M ark Bran- streeks58000 inwoners(1875).
denburg (1836)/' werd in 1842 staatsraad,in M uiden ,eenevestingin de Nederlandsche
1846voordragenderaad bj h0tministérievan provinqie Noord-llolland en welin hetG00iEeredienst en in 1849 lid van het hoogste land,telt methetnaburig M uidenberg slechts
kerkbestuur.Tevens echterontstond bj hem 1640inwoners,maarismerkwaardig wegens
door den invloed Van zjneeergierigeenvroom- het in zjne nabjheid gelegen slot, waar in

dweepzieke echtgenoote Adelheid von Goszler het laatst der 13de eeuw graafFloris V van
eeneneiqingt0tPiëtismus,diealztjnebemin- Holland door de muitende edelen w erd gevanneljkeeigenschappen,welkezich inztine ,Ge- gen gehouden,en w aar in de eerste helft der

dichte (1812)''Openbaren,jammerljk vernie- lideeeuw Nederlandsberoemdegeschiedse,
hrjtigde?zonderzjneenergieieverhoogen.Toen ver en dichter,Pieter Cornelisz.Hooft,a1s

drostvan M uiden gevestigd was en den kring
van letterkundigen rondom zich verzamelde,
Onderwjs en Eeredienst belastte,bleek het, die vervolgens metden naam van M kiderkrincq
dat hj ongeschiktWas voor deze betrekking. bestempeld werd.
Het ontbrak hem als bekw aam regtsgeleerde
M uilezel en X uildier ztjn bastaarden
nietaan de gave,om metgrootsehevolzinnen van paard en ezel. De mqilezel (Equus hinover de pligten van eene doorG0dverordende nus),gesproten van eenyaardehengstenezel-

h
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rrie, heeft de onaanzlenljke gestalte der
regéring tegen deaanvallen derOpëositie op me
te treden,maarhj bragtop kerkeljk gebied moeder en van het paard alleen den langen

niets nuttigs tot stand. D e evangellseh-theo- k0p,degevuldedj?den rtjk behaardenstaart
logische leerstoelen w erden toegewezen aan en hethinnikend geluid.Ditdier komtzelden
nietsbeteekende femelaars, en de R.Katho- voor.Hetm'
ttildiev(Equusmulus),debastaard
lieken prjs gegeven aan de willekeur der van den ezelhengst en van de paardem errie,

bisschopyen,terwjlhetkarig bezoldiqd 0n- heeftnagenoeg degrootte endeqedaantevan

derwjs ln handen kwam van de clerlcalen. het paard, doeh onderscheidt zlch van dit
Gedurende de 10jaren van zjn beheerwerd laatste door den vorm van den k0p,de langee
sï
t
geda
ol
pjk
dei
n
zoondaenke
tvonleJy
dap
-cr
ck ean
inde
ngoe
Janden
uarjWe
18g
72, gere ooxen, den kort behaarden staart, de
dunne djen en de kleinere hoeven.Hetmuil-
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diergeljktin kleurgewoonljk op zjnemoe- vrees behoeft te koesteren v00rzjneergste
der, maar heeft de stem van zjn vader.Dit vjandin,dekat,alshuisgenootaan demendier vereenigt de goede .eigenschappen van schen opdringt en ver van welkom is,omdat
beiden,namelgk,den zachten,veiligen tred hetdoor zjn rusteloosknagendikwjlsgroote
en de volharding van den ezelen de kracht verwoestingenaanrigt,issierljk,vlugenvooren den moed van het paard;hetdraagteen zigtig in zjne bewegingen,heeft een scherp
lastvan 150 Ned.pond en kan daarmede da- gehoor, een ijnen smaak en een uitmunten-

geljks 6 of7 geogr.mjlafleggen.Tn Spanje d:n reuk eniszeerzindeljk opzjnligchaam.
maaktm en veelgebruik vanm uildieren,maar Doorgaansverschuilthetzich bjdag,om des
vooralis hetgrjzemuildier van Egypte en nachts in veiligheid uit te gaan t0t het zoeBarbarje een zachtzinnig,mak en vrj
'groot ken van vocdsel. Het is w elis waar uiterst
dier,hetwelk er veelonder den man gebezigd schuw ,maarkanzich00k aan hetbjzjnvan
w ordt.
menschen gewennen.Van Februarj t0t N0M uir (J0hn),een verdienjteljkbeoefenaar vemberbrengen de wjf
lesjongenterwereld,
van hetSanskriet,geborenteGlasqow in1810, veelal van 5 t0t 9,en deze worden opgevoed
ontving zjnevormlng aan de Unlversiteital- in nesten,van hooi,stroo,w 0lenz.vervaardaar,alsmede aan het East India-eollège te digd.Naverloopvan2of
'3maandenzjnzjv01Haileybury,trad in dienstder Oost-lndische
Compagniej zag zich geplaatst als klerk in
Bengalen, bekleedde er voorts verschillende
andere betrekkingen en bleef aldaar t0t in

wassen.Men heeft00k wittemuizenmetroode

Oogen;- voorts de bosek-of'
veldmlds(M.sylvaticus L.4,diewatgrooterisdan de voo1*
gaandesoort;zj isdeszomersrosachtigbruin,

1853.Gedurendezjn verbljfin Indiëschreef en geelop borsten btlik,enhaar staart isz0o
hj eenereeksvankleineverhandelingenover lang a1shetlichaam,Zj wordt00kin0nsland

de gewigtigste leerstellingen van het Chris- weleens in z00 grooten getale gevondentdat
tendom en over degodsdienstinhetalgemeen, zj deweilandenverwoest.Zj woontinholen
gedeelteljk in het Engelsch,gedeelteljk in onder den grond,en hetwjfjewerpt3-t0t
het Sanskrieten in andere Indische talen ten 4maa1'sjaars 6-1QJongen.ken heeftberegebruike derinboorlingen.Van zjnegeschrif- kend,dat 50 paarveldmuizen,die eenwinter
ten vermelden wj:rMataparîksha,orexami- ophetvelddoorbrengen,in denvolgendenzomer

nation of religions (1852,2 dln)''
,en verzen vermenigvuldigd kunnenwezen t0t24000.Zj
in 'tSanskrietmeteeneEngelschevertalihg en poriginal Sanscrit texts On the origin and
history of the people of lndia,their religion

ontleenthaar voedselvooralaan het planten-

and institutions(1858- 3870,5d1n)'',waarin
een schatvan Indische theologie isbjeenverzameld.Voorts maaktehj zich zeerverdiensteljk doorin 1862teEdinburgheenleerstoel
te stichten voor Sanskriet en vergeljkende
taalkunde,waartoehj 5000pond sterlingaan
de universiteitten geschenke gaf. Htiis correspondérend lid van de Acade'mie te Berljn

bunsings, wezels, honden, vossen, katten,

rjk,doch gebruikt00k welvleeschenvogelejeren.Dezemuizenhebbenechterinmardersj

egels,varkens,valken,uilen? kraajen,raven, ekstersenz.gevaarl
jkevjanden.Aande
W olga-oevers vindt men 00k de witte veldmuis; en eindeljkdedwerymwis(M.minutqB
L.
),een aardig,zeerklein diertjetroestkleurig op den rug, wit op het ljfen met een

staart,die korter is dan het ligchaam .M en

en van vele andere geleerde genootsshappen. vindt het in menigte in Rusland,maar ook

M uis (Mus L.4 is de naam van een dierengeslacht, hetwelk t0t de orde der knagende zoogdieren (Rodentia) behoort.Het0nderscheidtzich door zeer scherpe,zam engedrukte onderste hnjtanden,door 3 boven- en
pnderkiezen aan beidezjden (zie in bjgaande
v
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Schedelvan de veldmuis.

in 0ns Vaderland in de duinen,waarheteen

neX
stje bouwtin den duindoorn.

uizenoor (Hieracium pilosella),zie.
VJ.
vikskr.id. - M noenoor (Myosotis L.)noemt
men voorts een plantengeslachtuitde familie

derBpragineën.Van desoortenvermeldenwj
den water-muizenoorOfbetbekendereryeet-mjh
zlidfy'
:(M.palustrisL.Jmetfraaje,vrjgroote,
helder blaauwe bloem en en op moerassige
plaatsen en aan den kantvan slooten te vin-

den,- den akker-ml
dzenoor (M.arvensisL.
)
met kleine, langgesteelde bloemen,op zanden kleigronden algemeen,- en dengestrekten

zz
lffizezdptv (M. stricta L.
) met bloemen,die
eerstqeelzjn en vervolgensblaauw worden.
fguur den schedel van eene bosch-of veldM ulzonstaart (Myosurus minimus L.) is
:auis), door 4 teenen en een nageldragend de naam eener plant,die ook in 0ns Vadervvratje aan devoor-en 5 teenan aan deach- land op vochtige zandgronden en in w eiden
terpooten. T0t het geslaeht M ldn behûoren, voorkomt.Zj behöorttotdefamilie derRabehalve de ratten (zie onder Rat), Onder- nunculaceën en isherkenbaaraan haren5-blascheidene soortbn.De merkwaardigste zjn: digen, aan een voet zamengegroeiden kelk,
De huism%is (M.musculus L.
4meteen staart, aan 5 tbngvormige honignapjes,die de plaats
dle evenlang is als het geheele ligchaam , van bloembladen bekleeden en het'voorkom en
met een op den rug donker grjzen,aan den van meeldraden hebben en bovenaan een w eibuik witachtigen pels en groote Ooren.Dit nig omgebogen zjn,aan het aantalvan 0ndiertle,datzich vooraldââr,waarhetgeene geveer 100 stampers zonder stjlen)terw/l
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zich aan den voetvan elk vrt
lchtbeginselzeer deeling van scheikundige onderzoekingen 0m-

kleine schutblaadjes bevinden. Zt
j bloeit in trentwjn,bier,droogendeoliën,- bjdragen
Aprilen heeftdikke,grasachtige bladeren.
in tjdschriften enz.Met ran Hallen Vrolik
M ulatten noemt men gewoonljk de af- redigeerde hj van 1826t0t1832 de rBt
jdrastammelingen van Blanke mannen en Nege- gen t0t de natuurkundigewetenschappen'',rinnen.
met W enkenbacltvan 1836 t0t 1838 het ,NaM ulder.Onderdezennaam vermeldenwj: tutlr-en scheikundig archief',- en met uV&
Samwël Z,
SrISFJ M ulder, een verdiensteljk qltel en W enkenbaa het nBulletin des scien-

beoefenaar der Israëlietische letterkunde.Hj
werd geboren te Amsterdam den zdenJunj
1792,legde in zjne Jeugd zich tOe op het
diamantsljpen,maarwjdde zich latergeheel

cesphysiquesetnaturellesen Neerlande''terwjl hy sedert 1842 zjne:rscheikundige

onderzoeklngen, gedaan in het laboratorium
der Utrechtsche hoogeschool''in hetlichtgaf.

aan de studie en werd leeraar in het He- Hj geniet thans eene eervolle rusten heeft
breeuwsch aan de Latjnsche school,secretaris zich te Bennekom gevestigd.
derNederlandscheIsraëlietischehoofdsynagoge
Lodewî
jk Vçfl#6r?een verdiensteljk Nederen regent-secretaris van het Nederlandsch- landsch letterkllndige. Hj werd geboren te
lsraëlietisch seminarium te Amsterdam , en 'sGravenhage den zden April 1822,bezocht
overleed aldaar den 3osten November 1862. de militaireacadêmie te Breda,werd in 1842
Behalve een groot aantalHebreeuwsche wer- tweede-luitenant der infanterie en nam in

ken schreef hj:pBekroonde prjsvraagover 1.
867 alsmajoorzjn ontslag,dathem eervol
de kunst van vertalen (1825)''- roverde werd toegekend.In 1868 werd hj inspedeur
verdiensten van R. Salomon ben Izak? als vanhetlageronderwjsindeprovilfcieUtrecht,
verklaarder der H. Schrift en Talmudlsche doch legdein 1872diebetrekking neder.Hj
werken (1828)'',- rchronologisch handboek schreefmet den ouden heer k
Ymits(Z1#0):
voor de geschiedenis der Israelieten,van de Afdrukken van indrukken (1854;3de druk,
schepping derwereldt0t()? Onzenttld (1837, 1873)'', - voorts: yllan Faassen (1856, 2
2 stukjesl'', - rversprelde lettervruohten dln; 4de drtlk, 1873). O0k leverde hj eene
(1844):7
,- mKortoverzigtvan de geschiede- uitgave van het plournaal van Anthonius
nis der Nederlandsehe letterkunde (1847)''
,- van Duyek,metinleiding en aanteekeningen
Iets over de Misna, de Gemara en de my- (1862- 1866, 3 dln)'', alsmede eene rllandthologie des Talmuds (1855)''
, - en rlets leiding voor Algem eene'' en eene voor rvaoverde vertalingen der H.S.enz.''
derlandsche geschiedenis'', die bj herhaling
Gerardns Jb/llzlz'e.s M '
alder,een uitstekend gedruktzjn.Van 1854tot1859wa'
shjhoofdNederlandsch scheikundige.Hj werd geboren redaeteur van den pMilitaire Sgectator'' en
te Utrecht den 27sten December 1802: stu- velejarenmedewerkeraandenyNederlandsche
deerde aldaar in de geneeskunde en wls-en
natuurkunde, vestigde zich in 1825 als geneesheer te Amsterdam , vertrok 1826 naar
Rotterdam , Om aldaar aan het Bataafseh
Genootschap als leeraar in de natutlrkunde
w erkzaam te w ezen, en werd er voortsin
1827 belast met de lessen in de scheikunde
en plantenkunde aan de klinisc,
he school.In

Speciator'',terwjl men ook ln andere tjdsehriften opstellen aantreftvanzt
jnehand.Hj
isthansambtelooste'sGravenhagejevestigd,
Joltannes V f!&r?een verdienstelll
t Nederlandsch ontleed-,heel.en verloskundige.Hj
werd geboren te Franeker den 15den Mei
1769, studeerde aldaar in de geneeskunde,
prom oveexde er in 1790 t0t dodor in de na-

1841ginghja1shoogleeraarin desoheikunde tuurljke wjsbegeerte,zette zjnestudiën in

naar Utxecht. Hj heeft inzonderheid met be- de heel-en verloskunde te Leiden voort,betrekking totde organische chem ie zit!h hoogst gafzich naar Londen om er de hospitalen te

verdiensteljk gemaakt. Zjne onderzoekingen bezoeken,verkreeg bj zjn terugkeer te Leiover de eiwitachtige ligcham en w ikkelden den het doctoraat i11 de genees- heel- en
hem echtet in een hevigen strjd nlet Liebi.
q, verloskunde,werd eerst ledor in de ontleed-,
en de overwinning werd aan laatstgenoem de

heel- en verloskunde te Leeuwarden, toen

toegekend. Van zjne gesehriften vermelden
wj: j,proeveeeneralgemeenephysiologische
scheikunde (1843, ook in het Duitsch vertaaldl'') - pllet streven der stof naar ham
monie (1844; 2de druk,1845)',- rDe elementen (1845):', - pRedevoering Over de
stoffeljke wereld, een middelt0t hoogere
ontwikkeling (1845):',- pDe voeding in Nederland,inverbandmetdenvolksgeest(1847)''
,
))Berzelius herdacht (1848)''
, - nverval
v
anNederland,bezuinigingtonderwjs(1848)'':
W etenscbap en volksgeluk, een w oord
r'
voor Nederland geschreven (1849)'', pDe
weg der wetenschap, zjnen leerlingen op
nieuw aanbevolen (1849$'' - pstudium gene-

(1797)hoogleeraarin dievakkentûFraneker,

rale, eene rede bj he( openen zjnerlessen

begaf zich in 1808 in diezelfde betrekking
naar Groningen,en overleed aldaar den 18den

November 1810.Behalve Latjnsehe redevoeringen verscheen van hem een roverzigt

overdegewerveldedieren (1807).'
Claas Mnlder, een verdiensteljk Nederlandse'h natuurkundige en een zoon van den

voorgaande.Hj werd geboren teLeeuwarden

den 64:n Odober 1796, begaf zich in het
begin van 1811 als studentnaar Franeker en

kort daarna naar Leiden, alwaar aan zjn
antwoord op eene botanische prjsvraag de
gouden medaille werd toegekend. In 1818
promoveexde hjin degeneeskunde,vestigde

zich alsgeneesbeer te Makkum en in 1821 te

aan dehoogeschoolteUtrecht(1855)'1,- voorts Joure en zag zieh in 1822 benoemdtoth004eene uitstekende landbouwscheikunde,mede- leeraar in de bûtanië, chemie en pharmacle
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aan het athenaenm te Franeker,waarna de
SenaatderLeidschehoogeschoolhem eershalve
den titel toekende van doctor in de wis-en

II.
.rReisen derPëpste(1782;laatsteuitgave,
1831)', waarin hj de hiërarchie voorstelt
a1s het bolwerk der volkeren tegen de wille-

natuurkunde. In 1841 werd ht
lde plaatsver- keur der Vorsten, een boek,datgrooten
vanger van den hoogleeraar Stratinyk teGr0- bjvalvond te Romeen in hetR.Katholieke
ningen,terwjlhj in 1852 aldaarbelastwerd gedeelte van Duitschland, maar met kracht
met de lessen in de dierkunde.Van hem be- aangevallen werd doordeProtestanten.ln1783

staan onderscheideneLatjnscheredevoeringen;
voortsschreefhj:rllandleiding t0tdeScheikunde (1824,18252 dln)''
,enz.,enhjwerd
in 1846 versierd met de ridderorde van den
Nederlandschen Leeuw.tlj overleedop eene

keerde hj naar Zwitserland terug en werd
in 1786 bibliothecaris van den Keurvorstvan
Mainz. Dââr verscheen het eerste deel van

zjne rGeschichte dersehweizerischen Eidgenossenschaft (1786- 1806,5 dln)''.In eenlge

reis naar Amsterdam te Harlingen aan de verhandelingen jverdehjervoor hetsluiten
gevolgen van het onwetend gebruiken van van een vorstenbond en werd in 1787 door
den Keurvorst met eene zending naarRome
ziek rundvleesch op den 4den Mei 1867.
Mûller.Onderdezen naam vermeldenwj: belast,Om aldaartebewerken,datDalberg t0t

I'
riedriel
tM ûller?bjgenaamdM aler-M itller, coadjutorgekozen werd.In 1788werdhjgeeen Duitsch dichter,schilderen graveur.Hj heim legatleraad,daarnageheim conferentieraa;
werd geboren te Kreuznach in 1750,trad a1s en eindeljk geheim staatsraad in werkeljke

schilder in dienst van den Hertog van de
Pfalz-zweibriicken en werd door dezen t0t
zjne verdéte ontwikkeling naar Italië gezonden.Hj bleefgedurendezjneOverigelevensJaren te Rom e, ging gedurende eene ziekte
Over t0t de R.Katholieke Kerk en overleed
aldaar den z3sten April 1825.De Koning van

dienst, waarna de Keizer hem in 1791 als
Joltannes, edele non M ûller zl Sylrelden t0t

ridder des Rjks verhief. Nadat Mainz in

October van 1792 door de Franschen ver-

overd was, verhuisde hj naar W eenen en
werd erin 1793hofraadin werkeljke dienst
bj de H0f-en Staatkanselarj.In hetbelang
Bejeren had hem den titelvan Hofschilder van Oostenrjk gafhj ereenigevlugschriften
verleend.Zjne gravures vànden in Duitsch- uit, die tot de m odellen van staatkundige
land veelbjval.A1sdichterleverdehjeenige welsprekendheid behooren.Hj had erechter
drama's,zooals:rNiobe(1773)'' - pFaust's a1s Protestant geene aanspraak op aanzienLeben dramatisirt (1778)'', - en rG010 und ljke staatsambten,terwjlbedriegeljke hanGenoveva (1781),''Veel10fistoegekend aan delingen van zwendelaars hem tevens van
zjne idyllen, en zjne gezamenljkewerken het grootste gedeelte van zjn vermogen bezjn in 1811 en in 1825 in 3 deelen in het roofden, en door dien ongunstigen toestand
lichtversehenen.
genoopt,begafhj zich in 1804 wedernaar
Johannesvon M ûller,een uitstekendDuitsch Berljn, waar hj t0t 1id der Academie en
geschiedschrjver.Hjwerd geboren teSchaf- t0t historiograaf van het Huis Hohenzollern
hausen den Bden Januarj 1752,studeerde te benoemd w erd met den titel van geheim
Göttingen in de theologie, maar legde zich krjgsraad.Nu vormde hj hetplan om eene
tevens met gver toe op de geschiedenis.Tn geschiedenisvan I'
rederik de Groote te schrg1771 keerdehj terug naar zjnegeboorteplaats ven.O0k gafhj de essaisin hetlicht:pueber

en w erd er eerlang hoogleeraar in de Griek- den Untergang derFreiheitdera'lten Völker''
sche taal aan het Collegium Humanitatis.In en ru eber die Zeitrechnungen der Vorw elt'',

die dagen verscheen ztjn eerste geschrift,getiteld: rBellum Cimbricum (1772)'',enin 1777
aanvaardde htl de betrekking van huisonderwjzer bj den staatsraad Tronchân-calandrini
te Genève.Hier bleefbj ook na hetverlaten
van diebetrekking en hield erin 1778en 1779
openljke voorlezingen overalgcmeenegeschie-

terwjl hj medewerkte aan eene uitgave der
werken van Herder.Htlbleefin 1806 te Berljn,- o0k toen de Franschen erbinnentrokken.D00reene welwillendebelegening haalde
N apoleon I hem over, om het am bt van

staatssecretaris op zich te nembn bj het
ministérie van het nieuwe koningrjk W estdenis, die, in het Fransch opgesteld, den falen.In December 1807verscheen hj daargrondslag vormden van hetna zjn dood uit- t0eteCassel'
!dochryedseenemaanddaarna
gekomen werk: pvierundzwanzig Biicher ontsloeg konlng Jeeome hem uit die betrekallgemeiner Geschichten, besonders der euro- king en benoemde hem t0tdirecteur-generaal

pëischen Menschheit (1810, 3 d1n; laatste vanonderwjs.Maarook in dezehoedanigheid
druk, 1852)''.Nadat hj in het voorlaaren gevoelde ron M iiller zich nietgelukkig!vooral
den zomer van 1780 heteerste boek van zjne omdat talrjke bezigheden hem belemmerden

5GeschichtenderSchweizer''lnhetlichtgeje- in het volvoeren van zjne wetenschappeven had,vertrok hj in hetnalaarnaarBerlpn. ljke plannen.Daarenboven betreurdehj den
Hierwerd hjtoegelaten t0teen mondgesprek toestand van verdorvenhesd, die zich meer
m et Frederik de Groofe,die belang stelde in

en meer openbaarde, gevoelde de onaange-

den schrjver der rEssaishistoriques/',maar name gevolgen van hetverliesvan zjn verdegewenschtebetrekkingin PruissischeStaats- m ogen en van een alte ingespannen arbeid,
dienst viel hem niet ten deel. Intusschen en overleed te Cassel den 29sten Mei 1809.

werd hj hoogleeraar in deFeschiedenisaan Koning Lodewqk van Bejeren heeft er in
hetCarolinum te Casselen blbliothecaris m et 1852 zjn graf met een gedenkteeken verden titelvan raad.Hierschreefhj,daartoe sierd, nadat een Jaar te voren in zjnegeopgewekt door de hervormingen van Joseplt boorteplaats een monument ter zjner eer
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verrezen was. D00r vlugheid van begrip ell Doopsgezindpredikant,desgeljks onderscheischranderheid van oordeelhad hj een h00- dene geschriften leverdetzooals:rGeschiedenis
gen rang varworven Op geschiedkundig ge- derontwikkeling van het christologischdogma

bied.Bewonderenswaardig isvooralzjnjver in de Grieksche Kerk 325- 680 (1865)7',-

in hetverzamelen van bouwstoffen.om eene en ))Bonifadus. Een kerkhistorische sttldie

Algemeene geschiedeniste schrjven had hj (1869- 1871, 2 d1n)''.
sedert 1781 niet minder dan 1833 bronnen

W illtelm M ûller? een Duitsch dichter,ge-

geraadpleegd, gaande t0t aan het tjdperk boren te Dessau den Tden Odober 1794.Hj
der Hervorming, en hiervan uittreksels ver- ontving eene zorgvuldige opvoeding,studeerde
vaardigd,die te zam en 17000 digtbeschreven te Berljn,woonde als vrjwilliger de veldfolio-bladzjden besloegen. 5Tooral bezat hj togten bj van 1813 en 1814 en vervolgde
de gave plastisch te schilderen en fraai te daarna zjne studiën.Zjne eerste geschriften
groepéren,zooalsinzonderheid bljktuitzjne verschenen in 1815 onder den titel van:
beschrjvinyen van veldslagen. Hj onder- 1,Bundesbliiten''.In 1817 ve.rgezeldehj den
scheidde zlch in hetmaatschappeljk verkeer graaf SackOp eene reisnaar ftaliëenschreef:
door ongemeene welw illendheid en doorgeest- Rom ,RömerundRömerinnen(1820,2dln)''.
driftv00<zjne idealen,zoodathj nietaltjd Hj werd voorts leeraar in het Latjn en
rekening hield metden werkeljken toestand. Orieksch aan het gymnasitlm te Dessau en
Zjne beschaafdemanieren maakten hem uan- bibliothecaris aan de Hertogeljke boekerj
genaam bj hooggeplaatste personen,en hj aldaar.Voortsleverde hj:pGedichteausden
onderhield vriendschappeljke betrekkingen hinterlassenen Papieren einesreisenden W aldmet de vermaardste mannen van zjn tjd. hornisten (1821- 1827, 2 d1n; 2de drukj
Zjne gezamenljke werken zjn eerstin 27 1826)'',- rtziederderGriechen(1821- 1824,
(1800- 1817) en vervolgens in 40 deelen 4 stukken; 2de drllk 1844)'/,- rNeugriechi(1831- 1835) in het lieht verschenen, en sche Volkslieder (1825,2 d1n)'', en rLyzjne prachtige geschiedenisvan Zwitserland rische Spaziergënge (1827)''.W '
Ijders schreef
is later door anderen vervolgd.
hj denovelle:pDer Dreizehnte''en rllomeSamuël M ûller, een verdiensteljk Neder- rische Vorschule (1824; 2de druk, 1836)''.
landsch godgdeerde. Htj werd geboren te Hj overleed te Dessau den lsten October
Crefeld den 18den Januarj 1785, studeerde 1827.Van zjne gedichten, dieveelschoons
te Amsterdam aan hetseminarium derDoops- bevatten, verscheen eene nieuw e uitgave in
gezinden,werd in 1806 predikantteZtltfen, 1874.

m 1809 te Zaandam Oostzjde en in 1814 te

Karl 0(/'
r1# Mûller, een verdiensteljk

scher,had hj zich hetNederlandsch zoozeer
eigen gemaakt,dat hj een fllnNederlandsch
taalkenne: was, waarvan zjne menigvuldige
geschriften en bjdragen in verschillende ttjd-

De universiteitaldaarstichttelaterterzi
jner

Amsterdam , en zag zich aldaarin 1827 be- oudheidknndige! geboren te Brieg den 28sten
noemd t0t hoogleeraar aan de kweekschool April 1797. Htl studeerde te Breslau en te
der Doopsgezinden.A1s zoodanig werktehj Berljn,werd in 1817 leeraar aan hetMaruitnemend doorzjnvurigen geest,beslistheid dalenum te Breslau, in 1819 hoogleeraar ln
en groote werkzaamheid en verkreeg een de oudheidl
tunde teGöttingen,deedin1838grooten invloed op de geheele Doopsgezinde 1840 eene reis door Italië en Griekenland en
broederschap.Hoewelvan geboorte een D uit- overleed te Athene den lsten Augustus 1840.
eer een gedenkteeken op den heuvelKolonos.
Van zjne geschriften vermelden wj:rAegi-

netorum liber (1817)''- mGeschichte helle-

schriften - vooralde nvaderlandsehe Letter- nischer Stëmme und Stëdte (1820- 1824, 3

oefbningen''- getuigenlsqeven.ZjnepLevens- d1n)'', rueber die 'W ohnsitze und sltere
en Karakterschets van Nlcolaas Godtkied van Geschichte dcsmakedonischen Volks (1825)''
,
Kampen (1840):
'is een modélvan biographie
1,Etrusker (1878,2 dln)''
:- mAnmerktm-

en waardéring, zoowelom den vorm als Om genzuRiensckersBearbeittm gderLeake'schen
het w are en soms strenge oordeel, over Topoqraphi
e von Athen (1829)'' - hetvoor-

zjnen vriend geveld. De letterkunde der treffeljke rllandbuch der Archëologie der
Doopsgezinden ls veelaan hem verpligt.Hj Kunst (1830, 3de druk , 1848)'7 rDenkoverleed na een zeer gezegend leven op mxler der alten Ktmst (1832- 1839)', den 25sten Februarj 1875.- Zjn kleinzoon Antiquitates Antiochenae (1839)'',- pPr0le-

Ramuel .V'?x!J6r, een zoon van den geleer- gom ena zu einer wissenschaftlichen Mytholoden boekhandelaar-antiquaarI'redevik .V'
lflldr, gie (1825)'5, rllistory Ofthe literature of
promoveerde in de regten en schreef:rM are ancient Greect
l(1840)'' - eene vertaling der

clausum.Bjdraget0tde rivaliteitvan Enge- Eumeniden''van Aeschylus,en talrjke 0pland en Nederland in de zeventiende eeuw stellen in tjds:hriften.
Johannes M '
Jî/Je: 0en uitstekend Duitsch
(1872)'': t
?n pGesehiedenis der Noordsche

Comyagnie''. met goud bekroond doo1'het natuurkundige?geboren te Coblenz den 14den

Provlnciaal Utrechtsch Genootschap. Een Julj 1801. Hj studeerde te Bonn in de geandere zoon van den hoogleeraar M nller) neeskunde, wjdde zich te Berlt
jn aan de
nameljk P.N.JTC
:JJ:r,vroeger 1id van den Ontleed- en dierkunde,vestigde zich in 1824
gem eenteraad van Am sterdam , onderscheidt als privaat-docent te Bonn en werd erin 1826
zich als geestrjk schrjver van opstellen in buitengew oon en in 1830 gew oon hoogleeraar.

De Gids'' terwjleen broederszoon van den Hj schreef:nzurvergleichenden Physiologie
hoogleeraar,nameljk JoannesPefTr Mûller, des Gesichtsinns (1826)''en pueberphantas-
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tischen Gesichtserscheinungent1826)',terwjl Sieg (1871)'' - en Im Rittersaal(1874)''.
hj in zjnvaderland degrpndslagenlegdevoor Voorts leverde hj: Diisseldorfer Kiinstler
de proefondervindeljke physiologie. Daartoe aus den letzten 25 Jahren- (1854)'' --AlinAlfred Rethel
leverde hj talrjke opstellen in tjdschrjften, chener Skizzen (1856):'
alsmede hetwerk: rueberdie feinere Struc- (1861)'' - en rlfatalog de M useumsW allraftur und Entwickelungsgeschichte der Drusen. Richarz (1864), 2 dln)''. Hj overleed den

(1830)''.Dûor zjne nasporingen bevestigdehtj zzsten Junj 1873.
de leer van Bellover de verrigtingen derzeKarlav'
#f/er,een Duitsch schrjver,bekend
nuwen van het ruggemerg, alsmede die der onderdennaam van Olfeied JTyli'
l
/,
:.Hjwerd

qartden 8stenèebruarj 1819
reiexiebewegingen enbragtveelmerkwaardigs eboren teStutt
aan hetlichtomtrentde zamenstellingvanhet st
udeerdeteTiiblngen en redigeerdevan 1842
bloed, van de lympha, van het chyl, eni. t0t 1868 het tjdschrit
l: pErheiterungen''
,
O0k onderzochthj deorganen en wettenvan waarna hj mederedacteurwerd van de pAllde stemvorming en van hetgehoor.In 1833 gemeineFamilienzeitung''.Hj schreefvoorts
ging hj als hoogleeraar in de anatomie en eene reeks van geschiedkundiyeromans,die
physiologie naar Berljn en voltooideerzjn vaneen jverigonderzoekderhlstoriegetuigen.
beroemd pHandbuch der,Physiologie desMen- Daartoebehooren:pGraveneck(1862;Qdedruk,
schen (1833- 1840,2 dln;4dedruk,1841- 1872)'' - en pDie Irre v0n Eschenau (1869,
1844)''
.Datwerk werdmetalgemeenebelang- 2 dln)'' - voorts:pNeue PariserMysterien
stelling gelezen en de vervaardigertrad daar- (1863,3dln)'',- oNet
leLondenerMysterien
door op a1s de stichter van de natuur- en (1865- 1867, 4 dln)'', - pDie Geheimnisse
scheikundige school en legde alzoo een nieu- der Bastille (1861- 1866) 2 d1n)'',- rDas
wen grondslag voor de physiologie. Sedert Testament von St. Helena (1868- 1869, 2
1833 leverdehj talrjkevergeljkende,patho- dlnl'',- rDie weisze Frau (1868-1873,3
logisch-anatom ische en stelselmatige dierkun- dlnl'' - pDieTiirken v0rW ien (1870)'' dige geschriften, zooals: rDie vergleichende Am H0fdernordischen Semi
ramis(1873,2
Anatomie der Myxinoïden'') 1)Besehreibung dlnh
.''1- DIphigenia(1874)'',enz.Daarenboven
der Plagiostomen'',- en rueberdenBauund schree1'hj verhalen?novellen,en onderden
r.von Elliny den sodalenroman:
die Grenzen der Ganoïden und das natiirliche naam van I'

System der Fischen (1844)''.Zjn ol
'
lvoltooid 1Des Lebens W andelungen (1854,3 dln)''.
werk :gueber den feinenBauderKrankhaften
Aeth'
ur JT//W?,een verdiensteljk Duitsch
Geschw'
tilste (1838)'' verspreidde een nieuw tooneelschrjver,jeboren teBreslauomstreeks
licht op het microscopisch onderzoek in de

hetJaar 1823.Hptrad reedsvroeg 0?a1sdra-

pathologischeanatomie.Daarna washjsehier matiseh diehter, woonde in het zulden van

uitsluitend werkzaam op het gebied der ver- D uiïschland?nu eens te Miinchen,dan weder
geljkende Ontleedkunde en wjdde zich aan op hetFraueneiland inhetChiem meer daarna
hetbeschouwen derlagere dieren.Hiertoe 0n- te sveenen,keerde toen terug naarBejeren
dernam hj 19reizen naardeOost-en Noord- en bragt zich den loden Mei1873teM iinchen
zee, naar de Adriatische en M iddellandsche om het leven.Van zjne drama'
svermelden

zee.Hj behoorde ongetwpfeld tot de schranderste, vruchtbaarste en gelukigste natuuronderzoekers van den Jongsten tjd en overleed
te Berljn den 28sten April 1859. Sedert 1854
redigeerde hj het rArchiv fir Anatomie,
Physiologie und wissenschaftliche M edicin.''

Wolfgany Mûller,gewoonljk naarztjnegeboorteplaatsM'
iillervon.
AWz
lkt
:zn1/drgenoemd.
Hj aanschouwde hetlevenslicht op den 5den
M aart 1816,studeerde te Bonn in de geneeskunde, toefde een half Jaar te Pargs,vestigde zich in 1842 a1s practisch arts te Diis-

wj: mlfönig Otto und sein Haus'', - pDie
Kaiserglockevon Speyer''
)- ,
)Keyler'l- en
Fi
irst und Bischof''
,die gedeelteljk te Miinchen, gedeelteljk te Berljn met gèed gevolg
werden opgevoerd.Totzjnebljspelenbehooren:
Der verhëngnisvolle Feldwebel'' - Gute
Nacht,H:nschen'',- en rDieVerschw örung
der Frauen''. - alsm ede de populaire stukken:pD asHaberfeldtreiben'',- nDasW ichtel

(te Berljn bjna honderdmaal opgevoerdl'',-

Das Johannisfeuer'' - en rAufder Gant''.
I'riedriek AbosrctfMûller,bekend alsM'idler
rpzl dee Tlzèzvdzl,een Duitseh liederendichter.

seldorf,waarmen hem afvaardigde naarhet
werd geboren den 14denNovember1823
Parlement(1848)en verhuisde ln 1854 naar Hj
te Ummerstadt in het hertogdom Saksen-MeiBonn, om zich onverdeeld aan de letter-

kunde te wjden.Hj schreef:rlungeLieder ningen, studeerde te Heidelberg, Ziirich en
(1841)''
1- pBalladen undRomanzen (1842)'', Bern in de geneeskunde,w oonde op verstshiljk te
infahrt (1845; 2de drlzk, 1871)'',- lende plaatsen en vestigde zich eindelt
rRhe
Gedichte (1847;2de druk ,1868,2 dln)'',- Leipzig. Van zjne gedichten vermelden wj:
,
rmania,ein satyrisches Mxdchen (1848)''
, Liedexhort(1855)''- rAmoranthos(1857)''
pGe
elei(1851,4dedruk,1873)/'
:- zDie - zEin Lorbeerkrans (1856)'', - rFlambomLor
Maikönigin (1852)', - pprinz Minnewin yant(1839)'',- rschwertundSchild(1860)':(185442dedruk,(1856)'',- pDasRheinbuch /
7Buc'
h der Lieder(1866,2dedruk 1873)'',(1855)'',- rDe: Rattenfënger v0n St.Goar Deutscher Liederfkiihling (1869),l, - rA1td
e
u
t
s
ehland (1871)'' enz. Ook gaf hj ,
3
)Die
(1855)''
, - Aschenbrödel,episches Gedicht
ingerhalle (1863-1871, 10 dln):in
(1863)''1- Vier Burgen (1862,2 dlnl'')- peue Si
hetlichten redigeerde hetrAlgemeineReichsMxrchenbueh fiir meine Kinder (1866)':,
,!DexPilgerin Italiën (1868)':,- ,Der Zau- kommersbuch firdeutscheStudenten (1875)''.
In
rledeiclt A cz Mûller, een uitstekend beberer Merlin (1871)'',- rburch Kampfzum
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oefenaarderoosterscheletterkunde.Hj werd spelen, zooals: pDer angorische Kater''1 -

geboren te Dessau den 6den Deccmber 1873, D er Blitz''
Die Riickkehr aus Stlristudeerde te Leipzig in de letteren en legde llam , - DDie groszen Kinder'' enz. Meer

zich vooralt0eOp hetSanskriet?waarna hj rûem verwiert
'hj eehterdoorzjnetreurspein 1844 eene veTtaling van den Indischen fa- len:,DerneunundzwanzigsteFebruar(1812)''

Die Schuld (1815)':,-- rllönig Yngurd

belenbundelrllitopadesa''in het lichtgaf.In

,,

dat Jaar ging hj naar Berljn,en in 1845 (1817)'1
en rDie Albaneserin (1820''
1
naarParjs,waarzjne aandaehtOpde rRig- waarin hj door de aanwending van het
veda''gevestigd werd.Om de tlitgave van dit nootlotder Ouden een tragischen indruk wilde
boek te bevorderen, begaf hj zich in 1846 te weeg brengen. H j vond vele navolgers,
naar Londen, waarhem ,d?01'tusschenkomst doeh later betoonde m en m indere ingenomenvan Bunsen,door de bewindhebbersderOost- heid met het nootlotstreurspel. Hj was 00k
Indische Compagniedetaak werdopgedragen, redacteur van verschillende tjdschriften,en

om de geheele cltigveda'' uit te geven.Dit zjne oDramatisehe W erke''zjn in 1828in
geschieddein 6 dikkedeeleninkwarto(1849- 7 deelen il'lhetliehtverschenen.
1875.)Voorts leverde hj eenevertaling van
M ulock (Dinah Maria),eeneverdiensteKalidasa's rMeghadftta (W olkenbodel/'
,eene ljke Eng:lsche romansehrjfster,geboren in

spraakkunst van hetSanskriet (in het Engelsch),- eene pllistory ofancientSanskrit
Literature (1860,2 dln)'',- pOnTndian 10gic (1853)',- pueberTodtenbestattung und
Opfergebr:uche (1855)'',- prhesacredhymns
ofthe Bramans (1867)''- en rlueetureson
the sdence of the language (1862 enz.l''Voortsr Chipsfrom aGerman workshop1867-

1826 te Stoke-upon-rrrent in Staffordshire,
vond al dadeljk grooten bjval door haren
roman: zrrhe Ogilvies (12de druk, 1875, 3

dln)''.Daarop volgden: rolive (13de druk,
1875, 3 dln)''? - rrrhe head of the family

(1857,3 dln)''
,- rAliceLearmont(1851)'',
-

lla'shusband(1852;13dedruk,1875)''
,
rAgat

John Halifax,gentleman (1856)'', rA
1875, 4 d1n)'',- pEinleitung in die verglei- litb fbr a life (1859,3 dlnl'', !Christian's
chende Religionswissenschatt(1874)''
,enz.Se- mistake (1865)'',- PA noble life (1866,2
dert 1876 geefl hj op kosten van de Univer- dlnl'')- ,1Tw0 marriages''1- 3
)Thewoman's
siteit te Oxtbrd eene in het Engelseh ver- kingdom (1869,3 dlnl',- en ,
2A brave lady
taalde verzameling van de belangrjkstegods- (1870,3 dlnl'',terwijlhare klelnereverhalen
dienstiqe geschriftenvan alle volkeren in het in 1874 in 5 deelen verzameld zjn.Z!Jgeniet
licht, lnzonderheid van de Indiërs,Chinézen sedert 1869 een Jaargeld van 60pond sterling

Perzen en Arabieren. Men vermoedt dat die en is in 1865 gehuw d m et den boekhandeverzam eling 24 deelen zal bevatten. M aœ laar Lillel Orik.
M itller issedert1854 hoogleeraarindenieuwe
M ultiplicatieeirkel (De)is een astrotalen en letterkunde, alsm ede in de verge- nom isch werktuig, bestaallde in een 100d-

ljkende taalkunde te Oxtbrd en sedert1865 regten stander, op zjde voorzien van 2 conbibliothecaris der Bodleyaansehe bibliotheek. centristzhe lkoperen eirkels m et graadverdeeTn 1867 onthief het bestuur der universiteit ling.Deze cirkels kunnen afzonderljk Ofte
hem van alle lessen,opdathtjzit!honverdeeld zamen om eene gemeenschappeljke as in
aan de uitgave van bovenverlllelde verzame- een vertikaal vlak draajen.Met den binnensten cirkel is een kjker verbonden, waarling zou kunnen wjden.
Frierb-ic?zM ûller,eenverdiensteljkDuitsch mede men hemelligeham en 0ok buiten den
taalkundige, geboren te Jelnnik in Bohem en meridiaan kan waarnemen, en welbjherd
en 5den Maart1834.Hj studeerdeteMTee- haling, zoodat door m ultiplieatie der w aaxnen in de letteren,ontvlng in 1858 eene be- nemingen de mogeljke tbut zoo klein mogetrekking aan de boelterj der universiteit, 1jk worde. Men noemt dit werktuig ook
en in 1861aan de KeizerljkeH0fbibliotheel
t, repetitieeirkelen theodoliet.
en werd er in 1866 buitengew oon en in 1.869
M um iën Ofmummiè'
nztjn ljken,doorbalsegewoon hoogleeraar in de vergeljkende taal- ming tegen bederfbewaard,bepaaldeljkljken
kunde en het Sanskriet, waarna htj zich in van oudeEgyptenaren.Men wasnameljk in
datzelfde Jaar benoemd zag tpt 1id der Kei- Egyptegehouden,Om t0tbalsemenOvertegaan,
zerljkeAcadémie.Voortssehreefhj:mAllge- omdat deoverstrooming van de Njlsomtjds
meine Ethnographie (1873)''
, - pGrundrisz het begraven en het gebrek aan hout het
derSprachenwissenschaft(t876)'',- alsmede verbranden belette. Men vindt dan ook in
een aaxltalopstellen in verschillende tjdschrif- Egypte mumiën in kisten van sycomorehotlt,
ten.Hj ismederedactetlr van de pMittheilun- die van binnen en van buiten m et hiëûglygen der Anthropologischen Gesellsehaft.''
phen beschilderd zjn.Hetbalsemengeschiedde

M hllner (Amadeus Gotfried Ad01t'
),een met harsaehtige en aromatische zelfstandig-

verdiensteljk Duitsch tooneeldicllter,geboren heden en 0ok weleenvoudig metzout.Daarna
te Langendorfbj W eiszenfelsden 18denOct0- werd het ljk metlinnen zwachtelsomwonber 1774,was een zusterszoonvan dendichter

den, zoodat alleen het gelaat zigtbaar bleef.

Bûrger (zie aldaar), studeerde te Leipzig in
de regten,w erdadvocaatteW eiszenfels,legde
in 1816 zjne practtjk neder en overleed den
llden Junj 1829.l-lj trad als schrjver het

Somtjds heettmen in de kisten dermumiën

merkwaardige yapyrusrollen gevonden. Men
vindt onderscheldene Egyptische m umiën in

'sRjks muséuln van oudheden te Leiden.

eerst Op met den roman:p'
fncest (1799,2 0()k mumiën van dieren zjn nictzeldzaam.
dlnl'' en schreefvervolgens een aantalblj- Mumm ius (Luciusljeen Romein,vierde
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in 153 voor Chr.een triomfop de Lusitaniërs den ersten 37 Jahren eines deutschen Gelehren werd in 146 consul met Qn. Cprzzyll,s ten (1836- 1838, 3 dlnl''1 en overleed te
Lentulws.Hj overwon in die betrekking de Rheinfelden den 9denJulj 1841.

Achaeërs onder Diaens bj Leucopetra, verwoestte Corinthe en herschiep Achaja in een
Romeinsch wingewest, zoodat hj den naam
van Aohaïeus verwierf.Uit Corinthe bragthj
de kunstschatten bj scheepsladingen naar

M ttnch-Bellinghausen (EligiusFranz
Joseph,vrjheervon),meer bekendonderden

naam van I'riedrieh Halm jeen zeer verdien-

steltjk Duitsch-oostenrjksch dichter,geboren

te Krakau den zden April 1806,studeerde te
Rome om er aldaar de tempels mede te ver- :veenenin dcregten,enzag in 1835zjndrama

sieren.In 142werdhj censormetSeipiode ,Griseldis (8ste druk,1869):'in den schollwJonyere. = Zjn broeder Spgrilts overtrof burgteW eenenmetgrootenbjvalopgevoerd,
hem in welsprekendheid,vergezelde hem a,ls terwjl het ook eldersuitbundig werd toegelegaat naar Achala en schreefvandaar dich- juicht,zoodathjdaaroponderscheideneandere
terljke brieven naarRome,welke algemeen lietvolgen nameljk:rDel,Adept(1836)'',geprezenwerdenwegensdengeestrjkeninhotld. Camoè'ns (1837)'/,- yTmelda Lambertazzi

M unch (Peter Andreas),een uitstekend (1838)'' - en pEin mlldesUrtheil(1840)''.
Noorweeqsch geschiedschrjver, geboren te Schitterend was vooral de triumf, dien hj
Christianla den lsden December1810,wjdde vierde metzjnromantisehdrama:pDerSohn
zich reeds vroeg aan de studieder oud-noord- der W ildnis (1842; 6de drulk, 1877)''. Hj
sche talen, oefende zich in 1835- 1837 te was inmiddels benoemd t0tregéringsraad bj
Kopenhagen en in Zweden, werd in 1841 hetNeder-oostenrjksch bestuur.In 1845aanhoogleeraar aan de universiteitte Christiania, vaardde hj metdentitelvan Keizerljk Hofvolbragt een aantal wetenschappeljke rei- raad debetrekking van custosderKeizerljke
zen naar Groot-Brittanje,de Schotsche eilan- bibliotheek, waar hj belangrjkeverbeterinden, Normandië en Rome en overleed aldaar gen invoerde,en in 1861werdhjvoorlevensden 25sten Mei 1863.Hj heeftonderscheidene lang 1id van hetOostenrjksch Huis derHeem erkw aardige geschiedw erken omtrentN00r- ren en daarna prefect-hofbibliothecaris, terw egen, alsm ede kaarten van dat land in het wjlhjvan 1869- 1871alsintendant-generaal
lichtgereven.Hetvoornaamste:pDetnorske het toezigthad op debeide Hofschouwburgen

nen.Niettemin zettehj zjnedichterFolks hlstorie(1857-1863,8 dlnl''looptt0t teW ee
jke werkzaamheden voort en schreef de
1319.- Zjn neefAndreas Akpc/
z,geboren 1i
te Christiania den 19den October 1811,heeft treurspelen:rsampiero (1844)'',ennMariada
zich a1s dichterdoorde uitgave van talrjke Molina (1847)'',- het bljspel:rverbotund
bundels z0o verdiensteljk gemaakt,dathem Befehl'')- en hetberoemde treurspel:pDer
in 1860 eenehoogleeraarslaarweddeistoege- Fechter v0n Ravenna'' dat overal grooten

opgang maakte. Voorts dichtte hj: pV0r
M ttnch (Ernst Hermann Joseph von), hundert Jahren'' en rEin Abend in Titcheeen verdiensteljk Duitsch geschiedschrjver, ield'' benevens de drama's:rEine Köningin
YFezen.

geboren te Rheinfelden den 25sten october
1798, studeerde te Freiburg in de regten ,
was eerst leeraar aan de cantonschool te
Aarau en werd in 1824 hoogleeraar in de
historische hulpwetenschappen te Freiburg.
Hj leverde eene uitgave der w erken van U lrich non Akf/ds,en schreef:32DieHeerziigedes

(1857)''- plphigenie in Delphi(1857)'' -

des Hauses pnd LandesFiirstenberq (1829-

van de Isar, 250 Ned. el boven de opper-

/1Begum Fomra (1860.)y:'1 - en nW ildfeuer

(186443dedruk,1870) .H# overleed te W eenen den 22sten Mei 1871, en van zjne verzameldewerken (12dln)verschenendelaatste
deeleneerstna zjn dood.Ook heefthj rNovellen''geschreven,en uitzjn nagelaten pa-

chrgstlichen Europa widerdle Osmanen (1822 ?ieren verschenen zjne pNeueste Gedichte''
- 1
826,5 dln)'',- rFranz v0n Sickingens ln hetlicht.
Thaten (1827- 1829,3 dln)''
, - nlfönig En- lfûnchen ! de hoofd- en residentiesta;
zius (1827; nieuwe uitgave,1841)'', pDie van het konlngrjk Bejeren,ligt aan het
Schiksale der alten und neuen Cortes in zuideljk uiteinde eener ten oosten door lage
Spanien (1824- 1827,2dln)'',- pGeschichte heuvels begrensde vlakte, aan beide zjden
1832,3 dlnl'', - en rvermischte hlstqrische vlakteder zee en isverdeeld in 28 wjken,
Schriften (1828,2d1n)''.In 1828vertrok hj van welke 13 (het eigenljke Miinchen) Op
als hoogleeraar in de kerkgeschiedenis naar den linker en 5 (voorheen dorpen, thans
Luik,en daarhj wegensde anti-R.Katho- voorsteden) op den regter Oeverder Isargelieke strekkingzjnergeschriften zjnlevenniet legen zjn.De stadsmuren zjn geheelen al
veilig oordeelde,aanvaardde hj de betrekking gesloopt,en van de poorten bestaan slechts
van bibliothecariste'sGravenhage.Hierschreef naar de oostzjde deIsarpoortmet2 torens,
htl 0.a.: rGeschichte des Hauses Nassau- met een schilderstuk van Xehm's naar eene
Oranien (1831- 1833,3 dlnl''en cDieFiir- teekening Van Cornelins versierd, hetwelk
stinnen desHausesBurgund-oesterrelchin den den intogt van keizer Lodewj;k na den slag
Niederlanden (1832,2dln)''
.In 1831werdhj bj Ampfng voorstelt,- naardezuidzjdede
geheim hofraad en bibliothecaris der Konink- Sendlinger poort, - naar de westzjde de
l'
jke boekerj te Stuttgarten schreefereene Karelspoort, - naar de noordwestzjde de
Allgemeine Geschichte der neuesten Zeit Propylaeën,tergedachtenisvan den vrjheids(1833- 1835,6 d1n)''.Eindeljk leverde hj: o0rlog der Grieken in 1826- 1860 door Leo
XErinneringen,. Lebensbilder und Studien aus non flepz: gebouwd en metrjk beeldhouw-
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werk naar het ontwerp van Sehwantltaler ver- de Briennerstraat vindt men hetgedenkteesierd,- en naardenoordzjde deoverwin- ken ter eere van Sebiller,het W ittelsbacher

ningspoort,in den stjlvaneenRomeinschen paleis,bewoond doorkoning Lodewqk I,natriomfboog in 1844 door Görtner ontworpen dat hj afstand had gedaan van den troon,
en begonnen en in 1850 door Melzyer vol- enz.Fraai zjn voorts de Sonnenstraat,de
tooid, desgeljks met een grooten rjkdom Schwanthalerstraat, de Königinstraat en de

Oartenstraat. Miinchen bezitvoorts een groot
aantalprachtige kerken,zooals de dom ,van
1468- 1488 gebouwd,m et torens uit de 16de
eeuw ter hoogte van 99 Ned.e1,met kostééne van hout en ééne van jzer,benevens bare altaarstukken en beschilderde glazen,eene spoorwegbrug en n0g ééne even buiten eene door Oltlmûllerin 1831- 1839 gebouw de
de
de stad. Van de pleinen vermelden wtj:het, paroehiekerk, - de M ariahilfkerk,
Mariaplein, het middelpunt van het oude basi
lica, aan Bonifaeius gewjd,met66 zuiMiinchen, m et het otlde en nietlwe stad- 1en van graniett gekroond m et kapiteelen
huis en een groot aantalprachtige woonhui- van witm armeren prachtige fresco's,- .de
zen, - het X ax Josephs-plein met het ge- oude Protestantsche kerk , - de nieuwe
van beeldhouww erltgetooid,meteeneBavariaVidl
via ter hoogte van 5 Ned. el en een
prachtig vierspan leeuwen.Zes brnggen verbinden de beide deelen der stad,4 van steen,

denkteeken van koning M aaâmiliaan I (val
z Protestantsche kerk?in 1874gestichten bjna
Ac'
McA),een koninkljk paleis,denHofschouw- voltooid, de kerk van Johannes von Neburg, den nationalen schouwburg eaz., pomuk , in 1733- 1746 gebouwd, enz. Van
hetOdéonsplein methet odéon,waarconcer- de overige m erkw aardige gebouwen noemen
ten, bals, tentoonstellingen enz. plaats heb- wj het koninkljk paleis!eenige schouwburben,en met een ruiterstandbeeld van koning gen, het oude en het nleuw e stadhuis,het
Lodewnk .
J'
,- het W ittelsbacherplein met glazen paleis?de oude en de nieuwe Pinacoeen ruiterstandbeeld van keurvorst M aœimi- theek, de eerste met 24 standbeelden van
IictxvI (van Thorwaldsen), hetPromenade- beroem de schilders en de laatste m etfresco's,
plein m et de bronzen standbeelden van keur- door Nil
son naar Ontweqen van Kanlbaa
tè'l van den componist gesehilderd, de Polytechnlsche school, het
vo
M a,œ Emanl
.
Glrs
ûet
!
k,van Orlando d%
van Kreitmayr centraal spoorwegstation? de Maximiliaansen van W estenrieder: - het M aximiliaans- kazerne en het krankzlnnigengesticht. Het
plein met de standbeelden van Liebiy en aantalvolksscholen bedroeg er in 1875slechts
corneliws, - het Karelsplein methet stand- 16,doch erwaren 15253 kinderenopgenomen.
beeld van Göthe en met de eerste Protestant- H et getaldierscholen za1eerlangvermeerderd
sche Kerk,- het Carolinaplein met de obe- w orden.
liskt eene bronzen zuilop een voetstuk van
A1swandelplaatsen bezatMiinchentevoren:

witmarmer,gewtjd aan degedachtenisvan behalve den Hofgarten metsehaduwrjke lin30000 Bejersche soldaten,dielrietNapoleon deboomen,geruimen tgdniets andersdanden
naar Rusland getrokken en aldaargesneuveld

Engelschen Tuin,eenruitnparkmeteenkunst-

zjn, hetKoningsplein metdePropylaeën matigaangelegdmeertje,watervallen,kanalen,
in Dorischen,hetGlyptoteek in Ionischen en grasperken en boschjes,metheuvelsendalen,
het Tentoonstellingsgebouw in Corinthischen tempeltjes en gedenkteekens,en den botanistjl, - en het Giirtnerplein met den volks- schentuin. Eerstin den laatsten tjd verrees,

schouwburg en de bronzen standbeelden van op lastvan M azimiliaan 11,hetbloemenperk
Görtner en Klenze. T0t de fraaiste straten bjdeAlaximiiiaanstraatendebevalligeBerganbehoort er de Ludwigsstrasse,aan de eene lagen op den regter oever van de Isar,aan

zjde uitloopende op de Overwinningspoort,
aan de andere op een Veldheerenhal(38 Ned.
elbreed en door Gtirtner naar het modél der
Loggia deiLancite Florence gebouwd).Van

beide zjden van het Maximiliaueum ,terwjl
de gemeente de Isar-Auen aanlegde, waar
zieh de Vredes-eik en denieuw ebad-inrigtingen voor het volk bevinden, benevens een

de prachtige gebouw en in die straat vermel- aantal andere sierltjke parken,die een bloe-

den wtj: de universiteit, de Ludwigskerk menrjken gordelvormen rondom hetmidden-

m et het beroemde altaarstuk van Cornelilts, gedeelte der stad.De grootste van deze,bj

het Jongste gerigt voorstellend, het blinden- het Maximiliaanplein,is dezen zomer,(1877)
instituut, de Hof- en Staatsbibliotheek (in voltooid. O0k bestaat er plan om de There1832- 1843 verrezen, m et ongeveer 1 mil- sienwiesein een stedeljk park teherseheppen.
lioen boekdeelen en 25000 handschriften? Deze ligtaan den voetvan den heuvel,waar
alles gerangschikt in 77 zalen),hetgebouw zieh de Ruhm eshalle? in 1843- 1853 door
van het ministêrie van Oorl0g en het paleis Klenzegebouwd,metzl
jneDorischekolommen
van hertog M aœ.Eene andere praehtige straat en uitspringende vleugels verheft. Dit geis de M aximiliaanstraat,van hetMax Josephs- bouw is 70 Ned. ellang en 32 diep en beplein naar de Isar loopend,m et het Maxi- vat 80 borstbeelden van beroem de m annen
milianeum ,qekroond meteenebronzenVido- uit Bejeren,zoodatheteen gepastenachterria en verslerd met fresco'
s en schilderjen grond vormt voor hetdoûrkk lttvantltalergem oin olieverf, het muntgebouw en vele fraaje delleerde standbeeld der Bavaria,een bronzen

hâtels en koëjhuizen, terwjlzj oostwaarts gietwerk, bjna :0 Ned.et hol)g en xuim

eindigt in een bevallig park,w aar zich tus- 64000 Ned.pond zwaar.ln het hoofd van dit
schen bloemen en heesterstalrjkestandbeel- beeld is plaats voor 6 personen, doch in
den van beroemde personen verheFen. ln weerwil van zjne reusachtige afmetingen is
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dit kunstgewrochtuit de bronsgieterj van F.
M iller zeerschoon.Ook de 5 algemeenekerkhoven zjn met bloemen,heesters en kunstw erken versierd.
Géene enkele stad inDuitschlandheeftzulke
prachtige kunstverzamelingen als M iinchen.

Bejersche Vorstenhuis,de gèzanten en c0ns'uls van vreemde M ogendheden.M en vindter
den Landdag,denaartsbisschopmetztjn domkapittel, het Protestantsch opper-consistorie

en een talrjk garnizoen. Vele takken van
njverheid zjn er uitstekend vertçgenwoorIn de eerste plaatsnoemenwjdeGlyptotheek, digd.Men heefter eene bronsgieterj, eene
in 1816- 1830 door X lenze gebouwd en door inrigting t0t het vervaardigen van beschilbeeldhouwersals Selteantltaler en schildersals derd glas, eene porseleinfabriek, goud- en

Qorneliws versierd; zj bevatin 13 zalen de zilversmederjen,fabrieken t0t vervaardiging

kostbaarste werken der beeldhouwkunsttvan
deEgyptenaren,Assyriërs,Phoeniciërs,Grieken enRom einenaft0taan Tltorwqldsen,Ranelt
en hunneleerlingentoe.- DebeidePinacothe-

van allerlei optische,physische,chirurgische

gens llare oud-buitsche en Nederlandsche
stukken, om de w erken van Rnbens en van
het Cinquecento,alsmede wegens de fresco's
van Cornelin in de bovengangen,de geschiedenis der schilderkunst voorstellend,en wegens 168000kopergravuren,Q2000 handteekeningen en 1300 vazen,- denieuw ew egensde
uitstekende verzameling van kunstgewrochten

levèren.De handelheefter zich in delaatste

en muziek-instrumenten, loojerjen,papierfabrieken,bloemenmakerjen,zjde-en w0lweverjen,waggon-enrjtuigfabrieken,photoken bevatten in hare vorsteljk versierde zalen grayhische,lithographischeen xylographische
de gewrochten derschilderkunstvan alletj- atellers,en vooralvele bierbrouwerjen,die
den en scholen.De oude is merkwaardig w e- Jaarljks Ongeveer 1175000 Ned. vaten bier
Jaren aanmerkeljk uitgebreid,en men heeft
er talrgke daarmede verbondene banken en
verzekeril
agslnaatschappjen. Inzonderheid is
er de kunsthandel van veelbelang,daarhj
zich uitstrektoverdegeheelewereld.Erzjn
4 Jaarmarkten,en van de 3 spoorwegstations
loopen 8 ljnen naarverschillende kanten.In
van meestersvan nieuweren tjd.Voortsver- de stad heeftmen,behalvetalrjkeomnibusmelden wj de natuurkundige verzamelingen sen,sedert 1876 een tramway.
Het aantalinwoners van Miinchen bedroeg
der Académie van W etenschappen,de uitgebreide bibliotheek?hetethnograpischmusêum, in 1875 rtlim 193000; onder deze bevonden
hetnationaalmuseum van Bejeren,waaxalles zich 168000 R.Katholieken en 21000 Protesis verzameld, wat v00r de geschiedenis van tanten..Dat aantal is echter metden aanvang

ditland merkwaardig magheeten,terwjl100 van 1877 d00rdeinljving vanhetdorpSendfresco'
s er de zalen versieren, het stedeljk ling t0t209000 vermeerderd.D ekleinste helft
muséum , en een groot aantalverzamelingen

daarvanbestaatuitgeboren Miinchenaars.Deze

vanafyonderljkepersonel
z.InhetKunstverein zjn aangenaam in den omgang,trouwhartig,
vindt m en voorts eene doorloopende tentoûn- geestigenxelfsbjdenzwaarstenarbeidgedul-

stelling van nieuwe kunstw erken van levende dig en tevreden.Men ontmoethen in hetHofmeesters, en in het Kunstgew erbeverein het brauhaus,w aar alles op heteenvoudigstisin-

beste,datde njverheid teMiinchen oplevert, gerigten in de talrijkelagerbierkelders,scha't geen m en echter ook voor de winkelram en duwxjke tuinen bj de groote brouwerjen,
in de drtzkste straten bew onderen kan.M en
heeft er voorts eene muziek-académie, een
Hofschouwburg en een volksschouw btlrg,benevens een groot aantal schouw burgen van
lageren rang.
Miinchen is de zetel van de hoogste amb-

waar ook het schoone geslacht, dat aldaar

met regt dien naam draagt,gewoonljk zeer

goed vertegenw oordigd is. Hetklimaât is er
op verre na niet z0o ongtm stigtals velen w el
eens beweerd hebbenqde warmtegraad onder-

jaaterweliswaarsnelleatWisselingen,maar
tenaren des rjks,van den staatsraad,van het sterfeljkheidstsfer was er in 1876 ongehet hoogste geregtshof, van de rekenkam er, veer 3,
450/:.Trektmen ereehterde kinderen
Van de algem eene diredie der middelen van af,di
e binnen heteerstelevensjaarbezwjken,
verkeex enz.Tot de wetenschappeljke inrig- dan daalt dat cjfer t0t 20/î.De omstreken
tingen en scholen behoort er de universiteit, van Miinchen zjn gedeeltelilk bar en woest,

teljk 0ok lloog2 bevallig en met
in 1825 van Landshut derwaarts verplaatst, doch gedeel
met 5 faculteiten,in den winter van 1876- bekoorljke bloemen getoold.Eene wandeling
1877 niet m inderdan 114 hoogleeraren en d0- dO0< M tinchen bezorgt 0ns eene voorstelling

centen en 1158 studenten tellende;zj heeft der kunstgeschiedenis ovey een tjdperk van
eene bibliotheek van 20000 deelen;verzame- 2000 Jaren, en eene wandel
ing rondom Miinvertoont 0ns de natuur in hare meest
linqen voor natuurkunde en natuurljke his- chen
ve
rs
c
hi
l
l
e
nde
vor
m
e
n.
torlej voor geneeskunde enz. W jders heeft
m en er eene druk bezochte polytechnische

De naam Mltniohen komt heteerst voor in

school,3glmnasia,eenehoogereburgerschool, de klooster-annalen van Tegernseevan 1102eene militalre schoolen eene militalre acadé-

1154,doch niet vôörde 13deeeuw iseen monmie, eene kunstschool zoowelvoor de vrou- nik in het stadswapen gekom en.H ertog H enweljke als voor de manneljke Jeugd,eene tsrik de .ze:'lv vestigde in de Villa Munichen
muziekschool,industrie-,handels-en ambacht- in 1158 eene munt en'verhiefhaartot stapelscholen, een seminarium voor priesters,voor plaats van het zout, hetwelk door Reichenonderwslzersenvooronderwjzeressen,alsmede hall en H allein geleverd werd.In 1164 w as
voor leeraars in de gymnastie enz.Te Miin- de stad reeds doormuren Om ringd,docheerst
chen wonen daarenboven de leden van het de hertogen van TF'
if/e/.s?/cc/zhielden er nu en
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dan hun verbljf,waarnaLodelvqkdeGddfrdz
w: ongemeenevrjzinnigheidopkerkeljkenstaater in 1255 zjn intrek nam in den Ludwigs- kundirgebied onderscheiden.
burg. In 1254 was de binnenstad door ringM ilnchhausen (Alexander,vrjheervon):
muren, grachten en w allen omgeven, en 4
poorten bragten haar in gemeenschap m et de
voorsteden. Deze laatsten namen z00 sterk

de telg van een oud-adelljk geslacht, dat

meer dan één bekwaan staatsman aan Hannover bezorgde, w erd geboren in 1813 te
hap Schaumburg,stut0etdatzj in 1301 desgeljksdoor een muur Apelern in het graafsc'
omsloten werden. Keizer Lodewî
jk de .
fet
y:r deerde te Berljn en te Göttingen,bekleedde
af voorts aan de Oude sta'd lza den vreese- onderscheidene staatsalubten en w erd in 1841
ljken brand van 1627 den omvang en de 1id van de Eerste Kam er in Hannoveren in
gedaante, die zj t0taan hetbegin der19de 1847 kabinetsraad des Konings.In1850lkw am
eeuw behouden heeft.D estad werd uitgelegd hj aan hethoofd van hetbewind en volgde

en o0k hetnieuweyedeeltemeteenmuuren eene gematigd-conservatieve rigting.Bj de
metgrachten beveillgd.Albreehl Trrieg ver- troonsbeklim ming van Georg V in 1851 Ontmaarde kunstenaars aan zjn Ilofen stlchtte ving hj zjn ontsiag,do.
cl zag zich in 1856
de bibliotheek,degaanderj metschilderjen, afgevaardigd naar de Tweede Kamer. llj
de schatkamer de zaal m et antieke kunst- voerde eene heftige oppositietegenderegéring
werken enhetmtlntkabinet.W ilhelm V (1579- en deed in 1866 vrtlchtelooze pogingen,om

1596) lokte de Jezuïeten naar Alinchen en haar tot eene gnzjdigehouding tebewegen.
bouwde voûr hen een groot collegie en eene

Na de annexatie verkreeg hj zitting in den
prachtige kerk. Hj breidde de verzameling Noord-Duitse,
hen Rjltsdag en jverde metzoovee
l kracht tegen de Pruissistlhe staatkunde,
van schilderjen uit, noodigdevoortreFeljke
kunstenaars aan zjn Hofen Omringde zich dat hj in 18707wegens vermoeden van Hanmetongemeenepracht.lteurvorstM aœimiliaanJ

noversgezinde zamenspanningen, op lastvap

(1597- 1651)bouwde een praehtig paleisteen generaal von, Ftxlclzsyfiz?,, in hechtenis getuighuis enz.en deed Overal,voorgelichtdoor nomen en eenigen tjd te Königsberg gevanden genialen Peter de FG//:,een leerling van

Vasari,smaakvolle gedenkteekenen verrjzen.

gen gehouden werd.

M llndt.Onderdezel
znaam vemelden wj:

Tevens w erdon ernieuwe vestingw erken aanTlteodor M'
.ndt,een Duitsch schrjver:gegelegd bepaaldeljk tegen G'
astaaf Adolf,die boren te Potsdam den 29sten 8eptember1808.
er echter den l7den M ei 1632 zegevierend Hj st
udeerde te Berljn in de letteren en

binnentrok. Onder I'
erdinand u
vtzritz(1651- wjsbegeerte, toefde sedert 1832 te Leipzig
1679) werd het nabjgelegen slot Nymphen- als m ederedadeur van de ,,lll:tter t'iir liteburg gebouwd en ontvingen dekunstverzam e- rarische Unterhaltung'',voegde zich bj het
lingen eene aanmerkeljke uitbreiding. Ten Jonge Duitschland, ging daarna op reis en
tjdevanMaœimiloan11ZIZZIIIZ
//
IFJ(1679-1723) vestigde zich in 183:te Berljn,waarhj in
verkreeg de Fransche sm aak de overhand. 1842 a1s prifaatdooent optrad.In 1848 werd

In 1705 en 1742namen de Oostenrjkersde hj hoogleeraar in de algemeene letterktlnde
stad in bezit. Onder keurvorst M aœimiliaan

en geschiedenis te Breslau, en in 1850 pro-

Josepl
n (1745-1777) werd veel gedaan voor fessor en bibliothecarisderuniversiteitte Berde w etenschap, - en onder Karel Tlteodoor ldn,waar hi
j den 30sten November 1861 OV0r-

(1778- 1799) werd de stad naarallekanten leed. Aanvankeljk schreef hj novellen,z00uitgelegd.De vestingwerken uitden tjd van als:rMadelon (1832)''
, pDasDuett(1832)''1
den Dertigjarigen ooriog werden in 1791ge- - pDer Basilisk (1833)'', - pxoderne Lesloopt en nieuwe straten bedekken de plaats benswirren(1834)''- en rMadonna,Unterhàlder oude wallen. In 1801 ontving'de eerste tungen mit einer Heiligen (1835)'' - voorts
Protestant er hetburgerregt,en in 1806werd romans, zooals: r'
rhomas Miintzer (1841,3
Miincben eene koningljke residentie.In 1814 dlnq2de dxuk,1860)'',- pcarmela,oderdie
begon u'kfaœimiliaanI deouderwetsche,som bexe Wiedertauf
e (1844)'' - pl
ïlendoza (1847,2
plaats in een ruimen, sierljken vorstenzetel dlnl''
, - pDie Matadore (1850,2 dln)''1te herscheppen,- in 1818werdereenenieuw e DEin deutscher Herzog (1855)''
1- rGrat'Aligemeentewet ingevoerd,en in 1826 kwam er rabeau (1858q2de druk,1860)'7,- pcagliostro
de universiteit.Zjn hedendaagseh voorkomen in Petersburg (1858)'',- pRobespierre (1859
echter ontving Miinchen van Lodewî
jk I en 3 dln)'' - en Czar Paul(1861, 6 dln).'l
M aœLmiliaan .1./',die deze stad door prachtige
kunstm uséa t0t eene der fraaiste steden van
D uitschland verhieven. In 1854 hield m en er
eene groote tentoonstelling van voorwerpen

Belangr?
jkerechte,rzjnman,svoortbrenyselen
op hetgebied der critiek, zooals: pltrltische

W :lder (1833)''
,

plfunst der deutsehen

Prosa(1837;2dedruk,1843)'',- rGeschichte

van kunsten njverheid,- in 1876eenevan der Literatur der Gegenwart(1812;2dedxtlk,
Duitsche kunstnjverheid.TerwjldeVorsten 1853):' pGeschichte derGesellsehaft(1844;
alzoo zorgden voor de opluistering van het 2dedruk 1856)'',- mAesthetik (184592dedruk
uitwendig voorkom en der stad, bleefde be- 1868)'', - rAllgemeine Literaturgesohichte
volking n0g lang gebogen onder hetclericaal (1846; 2de druk 1848)'' - pDie Götterwelt
gezar. Doch wetenschappeljke instellingen der alten Völker(1846;2dedruk 1854)''en ultbreiding van het spoorwegverkeer heb- oDramaturgie (1847, 2 dln)'',
p8taatsben ook in dat opzigt eene verbazende 0m- beredsamkeit der neueren Völker(1848)'',wenteling t0tstand gebragt,znodatdeburgers en pGeschichtederdetltschen t
3tënde (1854).''
van Miinchen zich op het oogenblik dooreene Eindeljk heefthj zeermerkwaardigebiogra-
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phieën en reisbescYrjvingen geleverd, Van
welke w i
J* noemen: die van prins P'
itckler,
Hippelj Tkiimmel,George Dand en L'amennais,
voorts: pspaziergëngen und W 'eltfahrten

(1838- 1840, 3 dln)'', - pvölkerschau auf
Reisen (1840)'', - rpariser Kaiserskizzen

(1857)'',- rparisundLouisNayoleon (1859,
2d1n)',- en pltalienischeZustande(18591860,4 dln).
''
Clara All#f, als romanschrjfster bekend

hj in Maart 1796, doch zag er zjn leven
bedreigd, zoodat hj zich door de vlugt
moest redden.Op den zosten Junj van dat
Jaarbereiktehj de Niger en volgde toqnden
l00p van deze rivier stroom opwaarts.Eindeljk dwongen onoverkomeljke hindernissen
hem t0tden terugtogt.Hjvolgdewestwaarts
derivierenbereikteinSeptemberhetkoningrjk Mandingo,waarhj wegensongesteldheld
7 maanden moest bljven. Eerst den loden
Junj 1797 kwam hj weder te Pisania en

onderdennaam van Lowise.
rf
y/llùccF
l.Zjwerd
geboren teNeubrandenburg den zdenJanuarj reisde vanhier over Antigua naar Londen.

1814, was de dochter van den burgem eester In 1799verscheen hetversl
aq vanzjn merkM ûller aldaar en trad in 1839 in het huwe- waardigen togt onder den tltel: rTravels in

ljk metbovenvermelden Tl
teodor X fz
l#f.Tal- the interior of Africa''.Nadathj voortstot
rjk zjn degewrochten van hare vruchtbare 1805 a1s geneesheer was werkzaam gew eest,
verbeelding.Inhareeerstewerkenspelenechter ondernam hj een tweeden togt in Afrika,
vergifendolk,verkrachtingenbloedschandede verlietinAprilmet36Europeanen defactorj
hoofdrol.Veelbeterzjndano0kharegeschied- aan de Gambia en bereikte met 7 van hen
kundige romans, hoewel daarbj met vlug- de Niger. Te Sansanding in het koningrjk
tigheid en oppervlakkigheid enkel het doel Bambarra bouwde hj eene boot, om zjne
om den lezer te vermaken gehuldigd wordt. reis langs de Niger voort te zetten.Voorax
Van deze laatsten vermelden wj:rlohann zond hjzjn dagboeknaarPisania,en hieruit

Gotszkowsky (1850,3dln;2dedruk,1853)''XFriedrich dxer Grosze und sein H0f(1853,
4 afdeelingenl''
, - pHistorische Charakterbilder (1856- 1158, 4 dln)'', ploseph 11
und sein H0f(1855)'',- rlfönigin Hortense
(5de druk, 1860, 12 d1n)''
, - rErzherzog
Johann von oesterreich und seineZeit(4de
druk,1869,4 dlnl'' rNapoleon in Deutschland (4dedruk,1867,4 dln?''- pDerGrosze
Kurfiirstund seine Zeit(1864- 1866,3 afdeelingen in 11 d1n)''
,- pDeutschlanà inSturm
und Drang (1866- 1867,4 afdeelinken in 17
d1n)'' - rKaiserin Claudia,Prinzessin von
Tirol (1867,3 d1n)'', pMarie Antoinette
und ihr Sohn (1867, 6 d1n)''
, - rlfaiser
Al
e
xa
nd
e
r
u
n
d
s
e
i
n
H0
f
(
1
8
6
8,
4 d1n)''DKaiserburg undEngelsburg(1867,2dln),)
,nMehemedAliundselnHaus(1871,4dln)'',- en
XVon Königgrâtz bisChislehurst(1874- 1875,
3d1n)''.Onderscheidenevan die romanszjnin

bljkt,dat nég slechts4 van zjnemedgezellen in levenwaren.In hetktmingrjk Haoessa
werden zj dooreenegewapendebendeaangevallen; zjne reisgenooten bezwekek voor de
pjlen der Negers,en M '
anyo Park,diezich
zw emm ende poogde te redden,kwam om ip
het water.Een slavenhandelaar bragtin 1806

daarvan de tjding in de Engelsche kolonie

aan de Senegal, en eerst in 1815 verscheen
het verhaalvan dezen tweeden togt,daar de
papieren van den kloeken reiziger aanvanke-

1jk in hetbezitwaren gebleven van den Koning van Jaqeri.
M uniciplum wasbj do oude Romeinen
de naam van zoodanige steden,die door een

verbond (foedus aequum) met Rome in het
bezit waren gekomen van hetvolle Rom einsche burgerregt, - later gaf m en dien aan

Romeinsche burgerljke gemeenten in het
algemeen. Toen nameljk door de Lex Julia
hetNederlandsch vertaald enwerden erinlees- (96 vöör Chr.) en de Lex Plautia Papiria

gezelschappen gretig ontvangen. Voorts ver- alle steden van ltalië t0t municipia m et het
m elden wp''n0g van haar:mFederzeichnungen volle burgerregt verheven waren, was het

auf eine Reise nach der Sehweiz (1864,2
d1n)'' - rNovellen (1865,4 dln)'', pGeschichtsbilder (1868,3dln)'',- en pReisebriefe
Aee
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voormali
g onderscheid tusschen municipium

en colonla vernietigd,en m unicipium verkreeg
de beteekenis van Romeinsche landstad.Ook
in de wingewçsten werden vele steden in
Rom einsche m unicipia herschapen, totdat

Caraealla alle vreemde en Latjnsche steden

tot municipia verhief. Om intusschen eene
zekere eenvormigheid te bewareny werden
uit Rom e naar de municipia comm issarissen
gezondenj alsm ede wetten, van w elke de
Lex Julia municipalis de voornaamste was.
te Selkirk, doch vertrok weldra a1s scheeps- D e K eizers gingen voort Op dien w eg in de
heelmeester naar Indië. Bj zjn terugkeer eerste 2 eeuw en, en de municipia begonnen
vervoegde hj zich bj deAtkican Assoclation meer en meer tebloejen.LaterechterkwateLonden methetverzoek om op harekosten men zj d00r de.drukkende belasting der
een togtnaar Afrika te ondernqment0thet op- dwingelanden in verval. Met betrekkipg t0t
sporen van de Nigerbronnen.Na hetpntvangen hunne wetteljkeverordeningen waren de be-

M ungo Park , een m oedig onderzoeker
der binnenlanden van Afrika, w erd geboren
te Fowlshiels in Schotland den loden September 1771, studeerde te Edinburgh in de
geneeskunde en vestigde zich als geneesheer

van een toeétemmend antwoord begafhj zich woners dex municipia öfmunidpes(eigenljke
den Qzsten Mei1795 naar de Engelsehef
àctf
arj burgers) öf incolae, die slechts een verbljf
Pisania aan de Gambia en trpk oostwaarts

hadden in de gem eente en er de Iasten droe-

doordekoningrjkenMoelli,BondoejKalaaga, gen zonder in de voorregten te deelen.Vo1Kasson,Kaarta en Loedamar.Hierverscheen

gens de 3 standen van Rome hyd men ook

MUNICIPIUM-MPNNICH.
in de municipia Decuriones (Senatoren),
Auglstales (Ridders) en Plebeji(alle overige
burgers).De overheidspersonentuitde Det
mriones gekozen,waren Twee-cfD riemannen.
Voorts waren er Censores,Aedilesen Quaestores,allenbekleedersvalzeerambten (honores).
De geringere beambten droegen den naam van
m unera en curationes, en tegen het laatst
der 4de eeuw had men er 0ok defensores rei
publicae,die de gemeente beschermden tegen
de willekeur der staatsambtenaren.

M unitie noemt men op het gebied der

krjgskunde delading dervuurwapenen.Men

heeftalzoo munitie voor grofgeschuten voor
handwapens, scherpe munitie en blinde Of
manoeuvre-m unitie,Ook w elgenoemd scherpe
patronen en patronen m et l0s kruid.Da m tlnitie w ordt in daartoe bestemde inrigtingen

vervaardigd en vervolgens in magazjnen be-

waard of in hetveld medegevoerd.V00r gew eren en pistolen bezigtm en thans m etalen
patronen, bestaande uit eene getrokkellhuls
van messing,eene kruidlading en een looden
kogel. In eene klokvorm ige holte in den

bodem van de hulswnrdthet slaghoedje ge-

y
laatst.De hulzen moeten zoo veelmogeltjk
m den l0op passen, en om aan alle hulzen
denzelfden omvang tegeven,worden zjdoolstalen gaten geperst. M en heeftten behoeve
der vervaardiging van munitie merkwaardige

;21

de des égarês van Malmonides (1856-1866,
3 dlnl'' - sRéoexions sur le culte desanciens Hêbreux (1833)'',- pNoticesurRabbi
SaadiaGaon(1838)''- ppalestine(1845)''NoticesurAbou'l-Avalid-Merwan (1851)''en rMélanges de philosophie Juive etarabe
(1859):'.
M unkacsy (Michaëi),eenvermaardschilder,reborenden 16den October1846teMunkacs 1l1Hongarje,Ontving ondervele ontberingen zjne Opleiding eerst te W eenen en
daarna teMiinchen,waardeveldslagenschilder
Feanzzt
st
zp3zjn begunstigerwerd.Hierdong
hj naar een prjs,door het ministêrie van
EeredienstinHongarjeuitgeschrpven,en behaalde dien t0t driemaaltoe, zoodat hj in
staat w erd gesteld om zich naar Diisseldorf
tebegeven.Hier schilderde hj den rschoenmaltersleerling''en eenigeportrettenjenhierop
zjn merkwaardig stuk: pDe laatste dagen
van een veroordeelde (1869)'7,hetwelk hem
grootenroem bezorgde,alsmedezjnroorlogstjd (1871)''
.Htj ontving daarna eene benoem ing a1sprofessorteW elmar,dochgafhieraan
geen gehoor,maar vertrok in Januarj 1872
naar Parjs,waar zjn talentnaareiseh gehuldigd werd. Op verschillende reizen in
Duitschland,Hongarje en Engelandwerd hj
met de meeste hotlgsbhatting bejegeni.O0k

heefthj eenirekleine stukjesgepenseeld,en

werktuigen uitgevonden, bjv.een om patro- alle onderschelden zich door eene oorspropkenen met kruid te vulleny welke in 10 uren ljke opvatting en Ongemeenefkischheid.
die taak volbrengt bj 120000 patronen.Ge- M unoz (D0n Fernando),hertoq van .
Aicp-

bruikte hulzen brengt men voorts weer in zares,degemaalderSpaanschekonlnginM arla
orde om ze op nieuw te bezigen.De munitie OAri.$/ioztz, werd geboren den 4den Mei 1808.
voor den oorlog is in tjd van vrede steeds Hi
j WaS de zoon van een alcalde te Tarranin gereedheid. Aan den infanteristgeeftm en c0n inCuënça,en wektein1833alssoldaatder
60- 80 en aan de kavallerist40- 60 patronen. ljfwacht de opmerkzaamheid der Kûningin.
H etaanvullen derverbruilttemunitiegeschiedt Deze trad den 28ster December,3maandenna
in het veld uit de batal
jons- en eseadrons- den dood van haren gemaal,in 'tgeheim m et
munitiewagens.00k develdartillerieheefthare hem in het huweljk.Dt
sn 13denOctober1844
m unitiewagens, gevolgd dool' de artillerie- werd deze verbindtenis in het openbaar bemunitie-kolonnes. Aan de belegeringsartillerie krachtigd en M unoztOtSpaanschengrandevan
zendt men de'munitie gewoonljk langs den de eerste klasse en hertog van Rianzares verspoorweg, voor zoover deze beschikbaar is. heven.In 1847,ter gelegepheidvan deSpaan-

De munitie voor wildvervolgende jagers sehe huweljken,benoemde Loltis TMJYI?:j

w ordt doorgaans in fabrieken van particulie- koning Va13 Frankrgk, hem tût hertog de
ren in gereedheid gebragt.
M ontmorot. Intusschen was M unoz verstandig
M unk (Salomon)t een verdiensteljk be- genoeg Om zich steeds ()p den achtergrond te
oefenaar der Oostersche ietterkunde,geboren houden, zoodathj weigerde de staatltundige
te Glogau den 5den Mei 1805, studeerde te 1-01 te vervtlllen, w elke de eerzuchtige KO-

Berljn en te Bonn in de letteren en Ooster- ningin hem had toegedacht.Htjoverleed den
sche talen en zette vervolgens de studie van
deze laatste en van hetSanskriet voort te

12den September 1873.

van custos der Oostersehe handschriften aan

maarsehalk,yeboren den zoste1) M ei1683 te

Y ttnnich (Burkhal'
dtChristûph ,graafvan)
Partjs.l'
lj aanvaardde in 1840 de betrekking een Russisch staatsminister en generaal-veld-

de bibliotheek:vergezeldein datjaarM onte- Neuenhuntorflnhetgrûothertogdom Oldenburg,

Jpr: en Orém%eu.
'
r naal'Egypte en kwam er Yverd in 1602 ingenieur in Fransche dienst,

in het bezit van een grootaantalArabische ging bj het tlitbarsten van den Spaanschen
m anuscripten.W egenseenetoenelnendezwakte Succëssie-oorlûg overt0thetlegervanH essenzjneroûgen legdehtjin1852zjnebetreklting Darm stadt, vervolgens tût dat van Hessenaan de bibliotheek neder, werd in 1858 lid Cassel,woonde develdsl
ayen bj in Italiëen
van de Académie des Inscriptions en in 1865 deNederlanden,verwierfbjMalplaquet(1709)
den
r
ang
van
1
in plaats van Rlvtan hoogleeraar in de He,u
itenant-kolonelen geraaktebj
breeuwsche,Chaldeeuwsche en Syristhetalen Denain ltrjgsgevangenbj deFranschen.Toen
aan het Collège de France,doch Overleed den hj in 1703 op vrje voeten was gesteld,

sden Februarj 1867. Van zjne gesehriften bouwde hj de haven,de sluizenenhetkanaal
noemen wj:eene bewerking van den pGui- van Karlshafen,en trad in 1716 als ltolonelin
X.
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Keur-saksische?daarna alsgeneraal-majoorin de steden uit fabriekarbeiders. M en vervaarZw eedsche en ln 1721 als generaalder genie di
qt er katoenen en wollen stolen,linnenj
in Russische dienst,waarop hj den aanleg zelldoek,leer,papier,ljm,glas,brandewjn,

van het Ladoga-kanaal, van de haven van
Kroonstadten van de vestingwerken vanRiga
bestuurde.Peter & Groote benoemde hem t0t
lnitenant-generaal,Peter 11 in 1727 t0tgeneraal en chef en t0t graaf,en keizerin Anna
in 1731 t0t veldtuigmeester en in 1732 t0t
generaal-veldmaarschalk en t0tvoorzittervan

bier en schepen. De handel strekt er zich

hoofdzakeljk uit t0t graan,meel,vleesch,
spek en boter. H et land wordt doorsneden
door den grooten Ierschen zuidwestspoorweg

en zjne vertakkingen.Debevolking vermindert er van Jaar t0tjaar en telde in 1871
slechts 1393585 zielen.Deze provipcie isin 6

het krjgscomité.Hj reorganiseerdehetRus- graafschappen verdeeld.
Bische leger,rigtte eenadelljk kadettenkorps M ilnster,een voormalig bisdom ,hetaanop, veroverde in 1734 Dantzig, dem pte de zienljkstein hetW estfaalschedistrictengeleonlusten te W arschau,belastte zich methet gen tt
lsschen de Nederlanden,Oost-Friesland,
opperbevel in den oorlog tegen de Turken, het bisdom osnabriick,W estfalen en hether-

veroverde in 1736 de Krim , nam Otsjakow

togdom Cleef,telde op 110 1 geogr.mjl12

storm enderhand in, versloeg in 1739 de Tur- steden en 350000 inw oners.Dit bisdom werd
ken bj Stawoetslana,maaktezichmeestervan door Karel de * 50/: gesticht,en de heilige
de vesting Choczim en bezette Moldavië, Ludgerwaserde eerste bisschop.KeizerFredewaarop den 18den September 1739 de vrede rïk11verl
eendeaan hetdomkagittelhetkieste Belgrado gesloten werd.Op zjne aanbe- regt, en Otto IV verhief het blsdom t0t een
veling benoemde ànna den hertog van Koe1'- Rjksvorstendom.lnde14deen 15deeeuw hebland, ErnstJoh'
an Wïros,t0t voogd van den ben de Bisschoppen van M iinster hun gebied

troonopvolyer en totregent des rjks,doch aanmerkeljk uitgebreid, en hetbisdom werd
100r zjn lnvloed bragthj in 1740 dienher- eenderrjkstevanDuitschland.Dekrjgshaftige
t0g o0k wederten val,deed zich t0t eersten bisschop Bernhard '
pczà Galen (1650-1678)
minister benoemen en verbond zich zooveel m aakte zich m eester van de stad Miinster en
mogeljk metPruissen.Daar echter de Re- verplaatste zjn zetelvan Koesfeld derwaarts.
gentes meeroverhelde naardezjdevan O0stenrjk en Bejeren,nam hj in Mei1741zjn
ontslag.Toenhj vervolgensnaarKönigsbery
wilde vertrekken, werd hj op lastvan Kel-

Sedert 1719 was de aartsbisschop van Keulen
tevens bisschop van Miinster,doch ditlaatste
werd door een stadhouder bestuurd.In 1803
werd het bisdom opgeheven.Het grootste ge-

zerin E lizabetk in hechtenis genomen en ter deelte (110 D geogr.mjlmet260000 inwoëood veroordeeld.Op hetschavotechterwerd ners)vielten deelaan Pruissen en werd t0t
dat vonnis veranderd in het verlies van al het vorstendom M iinster verheven.Ditkwam

zjne goederen en deportatie naar Pelim in bj den VredevanTilsit(1807)aanFrankrjkj
doch na het Congrès te W eenen wederaan
Prtlissen.
M ûnster, de hoofistad van een evenzoo
genoem d Pruissisch regéringsdistrictin deprovincie W estfalen en te voren de hoofdstad
val benoemde keizerin Catharéna 11 hem t0t van het bisdom Miinster, ligtaan de Aa en
directeur-generaalder havensaan de Oostzee. men vindt er het station v>n den W estHj overleedte Petersburg den 16den October faalschen staatsspoorweg, van den spoorweg
Venlo- llamburg, en van den spoorweg,die
1767.

Siberib,waarhj eeneopzjnbevelvoorBiron
gebouwde woning moest betrekken en 20
Jaren in ellende en afzondering doorbragt.In
1762 herstelde Peter II1 hem in het bezitvan
zjne goederen en waardigheden,en na diens

M unster, de zuidwesteljke en grootste over Gronau naar Enschede loopt.Zj iseene

provincie van Ierland, grenst aan de graaf- derf'
raaiste steden van W estfalen;m en vindt
schappen Connaught en Leinsteren aan den er 3pleinen,breedeenregtestraten en schoone
Atlantischen Oceaan en heefteeneoppervlakte gebouwen,die langs de marktmetbogengan-

van bjna 446 D gepgr.mjl.Men vindter gen voorzien zjn.Van de 14 kerken,bjna
Q2O/o bouwland, 10/0 bosch, 55*/0 weiland, allen aan het R.Katholieke kerkgenootschap
290/0woestengrondenveengronden30/0water. behoorend,noemenwj:denD0m (uitde12de
Aan dekustheeftmen onderscheidene,baajen of 14deeeuw)metmerkwaardigeschilder# n

eù havensmetvele klippen en eilanden.Tot
deze laatsten hehooren de Aran-eilanden,Valentia m et de meest westeljke haven van
Europa en het uiteinde van den trans-Atlantischentelegraafkabel,Bull,C0w ,Calf,Caten
Clear Island. In het noorden en westen en
vooral in het zuidwesten is ditland bergach-

tig.Van derivieren noemenwjdeShannon,
de Bandon, de Lee, de Blackwater en de
Suir.De grond leverterde gewonelandbouw-

en beeldhouwwerken,- de Lieve Vrouwem
kerk,om streeks 1340 verrezen,inprachtigen

spitsboogstjl en meteen sierljken toren,de Lambertikerk (uit de 14de eeuw) met3
jzeren koojenjwaarinweleerdeaanvoerders
derW ederdoopersnahunneteregtstellingzjn
opgehangenj - de Ludgeri-kerk (van 1170,
maar in 1330 vernieuwd)metfraaje beschilderdeglazenen kosteltikealtaren,- deH.Mauritiuskerk (uit de 12de eeuw , doch in 1859
hersteld)met3 torensinRomaanschen stjl,-

producten,alsmede steenkolen,lood,jzeren
koper.De voornaamte bedrjven zjn erintus- de lgnatiuskerk,in 1857- 1858 gebouwd,schen, behalve de vischvangst,landbouw en en demoderneAegidiuskerkmetfraajemuurveeteelt.Een qrootdeelderbevolkingbestaat schilderjen.Andere merkwaardige gebouwen
op het land ult arm oedige daglooners en in zjn:hetstadhuis,inspitsboogstjl,in welks
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ontstonden ereenekerk en een klooster(m0nasterium),en dit laatste gafaanleiding t0t

rjk versierde zaalden 24stenoctober1648de
Vrede van Miinstergesloten werd,- hetslût
(in 1761gebouwdentevorenhetbisschogpeljk
paleis) met een park en een bûtanlsèhen
tuin,- de moderne stadskeldermet kostbare
schilderjen,- het gebotlw derProvinciale
staten, - en het Erfdrosten- en het Romberger Hof. De voormalige wallen zjn in

den naam Miinster. Tegen heteinde van de
13de eeuw werd de stad lid der Hansa.In
1532 helden er al de inwoners,met uitzondering vanhetdûmlkapittel,overt0tdeHervor-

ming, en in 1535 was zj het tooneelvan

de woelingen der W ederdoopers.NadatMiin-

wandelplaatsen herschapen. Mtinster is de
zetel van het provinciaalbestuur van W estfalen, van een consistorie,van een bisschop,
enz. Men vindt er een Genootschap v09l'de
geschied- en oudheidktlnde van W estfalen,
een Provinciaal Genootschap voor kunst en
wetenschap? eene landbouw -en eene kunstenaarsvereenlging.Van de universiteit,na den

ster na dapperen tegenstand den 24sten Junj

1535 door den Bisschop veroverd was,werd
er het Protestantismus onderdrukt. In den
Dertigjarigen Oorl0g had de stad veel te

ljden van de Protestantschelegers.Geljk wj

de
nsteWr ni
ese
tt
reeds zeiden, werd er in 1648Mii
faalsehe Vrede gesloten.Schoon

t0t deRjkssteden behoorde,had hetbelangZevenjarigen Oorl0g gestichten in den aan- rjko voorregten verworven,en de bisschop-

vang der 19de eeuw opgeheven,bestaatnog pen bezaten er zeer beperkte souvereiniteitseene académie meteene R.Katholiek-godge- regten? totdat bisschop Bernhard ran Galen
leerde en eene philosophische factllteit (30 in 1661 de stadydie hare poorten voor hem
hoogleeraren en 409 studenten in 1876),een gesloten had gewapenderhand veroYerde,er
letter-en wiskundig seminarium ,eene biblio- eenecitadéldeed verrjzen en deburgersvan
theek,een wis-en natuurkundig kabinet,een hunne voorregten beroofde. Toch hielden de

muséum voor natuurljke historie,een botani- bisschoppen zeldenhunverbljfteMiinster.In
sehen en z0öl0den Zevenjari-

gischen tuin en
een chemisch laboratorium.
Voortsheeftmen
er een gym nasium , een seminarium voorgees-

teljken,eenvan
R-Katholiekeonderwjzeressen,

eenereaalsehool,
eene schoplvoor
Israëlietische0n-
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De stad telde
5000 inw oners
in 1875 met de bezetting 35535 inwoners.Er (1875).- Het Mûnsterdal,waar de Fecht
zjn laken-,katoen-,w0l- zjde- azjn- li- doorheenstroomt, is zeer bevallig en merkkeur-, zeep-, kaarsen-,stp--fsel-, loodwit- en waardig.Hetheeftsteile rotswanden en diepe

wagenfabrieken,loojerjen enz.Erislzandel
ingraan?linnen enwollen stoffen,garen,vee,
hammen enz.O0k zjn er banken,verzekeringsmaatsehappjen enz.

kloven;op de zuideljkehellingen vindtmen
wjngaarden,en van hetvee deruitgestrekte

bergweiden aldaar komt de vermaarde Miinsterkaas.

Men vindtMiinsterheteerstverm eldin791,
M unt (Mentha L.
) is de naam van een
toen Karelde Groote die plaats alszetelaan- planteng6slacht uit de familie der Lipbloemiwees aan bisschop Lndger.Ztj werd toen gen.Hetonderscheidtzich door een klokvorNimigardevord geheeten. In de llde eeuw migen,s-tandigen kelk en deoreene trechter46*
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ofklokvormige bloemkroon meteen4-tandigen

zoom.De meeldraden zjn z-magtig ofgeljk
en destamperheefteen z-tandigent0p,terwjl
devruchtenrond zjn.De soorten vanditgeslacht zjn overbljvendegewassen.Men heeft
ermetlange en kortestampers.Deonbehaarde
soortenhebbengewoonljkveelsterkergeurdan

De werkzaamheden, verbonden aan het
vervaardigen van mupten, geschiedt in een
daartoe bestemd gMbouw, - in ons Vaderland te Utrecht.Daartoe behoort het smelten

en legéren der metalen.Hetvermenyen van

goud en zilver m et koper dient Om dle meta1en harder te maken.Koper wordt voor pasde behaarde.Men verdeeltdatgroote geslacht munt Onvermengd gebruiltt, of Ook wel gein de eers.te plaats in JY entltastrnm,en Pule- legeerd met tin en zink. 00k heeft men
-:de eerste afdeeling met een kelk met nikkelmunten. T0t het smelten bezigt m en
./l
onbehaarde keel en 5 tanden, - en de met houtskool Of cokes verhitte muntovens

tweede met tandjes tusschenïde kelktanden. en aarden of jzeren kroezen.Deze worden
De eerste aideeling is wederom gesplist in gewoonljk ledig in den Oven gezet en bj

M enthae e iccfce m et kleine bladeren en M . roodgloeihitte met de afgewogene m etalen
rerfïcïllcfce met groote bladeren, uit wier gevuld. D0or deze met koolpoeder te beoksels zich bjschermen verheFen.M ..
s:
f
/Jr:.
v- dekken, beveiligt men ze tegen de oxydétrisL.heeftzittende Ofgesteelde,onbehaarde) rende werking van de lucht. Daarna giet
langwerpige, gezaagde bladeren. M ..p'
j
z6rift
z m en hetgesmolten metaalt0t baren Ofstaven.
L. (pepermunt) heeft gesteelde bladeren en Deze worden in kouden toestand tusschen

is zeer welriekend.O0k M erispata (kruize- cylinders geplet.Zjn de hierdoprverkregene
munt),metzittendebladeren,iszeergetlrig. platen, ongeveer ter dikte van de begeerde

De
bladeren van laatstgenoemde 2 soorten
@*
ZPn in de apotheek voorhanden. Van eene
daaruit door destillatie verkregen olie?welke
met suiker vermengd w ordt,vervaardlgt men

munt, in reepen gesneden, dan komen deze
onder den doorslag, eene door stoom gedre-

vene machine,dieerschjvenvansnjdt.Vervolgens komelz deze schjven op dejusteerppermunLien.Eindeljkvermelden.wjM.cg'!fg- machine,om hetJuistegewigtteontvangen,t%ea czieg L.,die bj slooten en Op moe- dan volgt het koken of bjten,Om aan de
rassige plaatsen groeit.Van deze qeven wj gejusteerdeschtlveneenmetaalglanstegeven,
hierbj eene afbeelding, nameljk ln a een - hierop hetranden,datis hetvoorzien van
stengelmetden wortelslok op 1
/ndernatuur- den rand m eteen versiersel ofopschrift)om
ljke grootte,illb eene bloem op 4-voudige vooral bj gouden en zilveren munten het
grootte en in c eene uitgespreide bloem op snoejen te voorkomen.Hetrandengeschiedtop
G-voudige grootte.
eenerandeermachine.Eindeljk volgthetstemM unt.Men gebnlikt vooralgoud en zilver pelen,nameljk hetbrengen vanborstbeelden,
om denruilvanwaren gemakkeljk temaken. iguren,wapens,opschriften enz.op de beide
Die delfstoFen zjn daartoe bjzonder ge- platte zjden der sehtlf, waartoe laatstgeschikt, omdat ze algemeen verlangd worden noemde aan een krachtigen stootw ordtblooten bg kleinen omvang eene hooge waarde gesteld,zoodat zj de gravuur der fijn gebezitten,terwjl zj zlch tevens door duur- poljstestalen stempelsOpnemen.Daartoe bezaamheid onderscheiden. Stukken goud en vindt zich de schjf in een stalen ring nabj
zilver (schoon 00k stukken platina) koper den onderstem pel, om hierdoor hare uitbreie
nz.) van rejelmatigen vorm - doorgaans ding te verhinderen.D oorzulk eeneringstem dien van schpven - en voorzien Vaq den pelingverkrjgenallestukken,diein denzelfden
stem pel van eene erkende zaagt, viaardoor ring gesteppeld ztln,eenegeljl
tegrootte en
hun gew igt en gehalte geYiaarborgd Yzordt, worden zuiverrond.O0k wordtde randvlakte
draagt den naam van mnnt of veelal van daardoor fraai en regten er ontstaat aan de
eld.D ew aardeverhouding van goud enzilver grenzen dier vlakte een smal reliéfrandle,

lsnietaltjd dezelfde:3 eeuwen geleden was
zj 1:10 eù thansongeveer 1:15.Men kan
dus eigenljk slechts ée
'n van die beide edele
metalen als maatstaf der waarde (als.standaard)gebruiken.Men heeftdano0k in som-

hetwelk later de munt tegen afsljting beveiligt,wanneer deze over een platvlak - bjv.

over eene tafel - geschoven wordt. Men
heeft naar den eisch van het werk gladde
ringen, gekerfde ringen enz. D e stempeling
geschiedt door machines, onder w elke die

mige landen den zilveren, in aqdere den
gouden standaard, doch in enkele beide.Tot van Uhl
horn (te Grevenbroich bj Diisseldorf)
het overzigt over de onderlinge waardever- den eersten rang bekleedt.Daarmede stempelt
houding der thans geàruikeljke munten in men 36 t0t 40 groote, 50 t0t 55 middelma-

verschillende landen dient de volgende tabél tiyeen60 t0t75kleinemuntenin deminuut.
(zieblz.726 en 727).
D1estempelmachineverrigtallenoodigewerkHetgrof,
geAc!f:eenermuntishaargeheel zaamheden en is een hoogst vernuftlg uitgeg
gten het, nge
dachtkunstwerk.
deawi
hvaelrteoh
ewi
gtovran
arin bevatteh'
;Jn zil
fe
gt
og
ud
.Vo
beh
ide
et M untbil
jet (Het)iseen credietgapier,'t
is aan de muntmeesters eene kleine afwj- welk van staatswege,gnder de noodlge waarking (remedium) vergund. Onder mnntroet borgen, als ruilmiddel in omloop wordt geverstaat m en de grondbepalingen van het bragt. Het is naauw verwant aan het bankmuntw ezen, zooals de verhouding van het papier(zielanken),maartoch hierin ervan
goud- of zilvergehalte, de benam ing en in- onderscheiden, dat het papiergeld op gezag
deeling' der muntsoorten en hare legérings- van de overheid uitgegeven en '
tvettelj;k betaalmv del is, dat niet geweigerd m ag w orverhouding.
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den, zoo het den schuldeischer door den uitgedrukte waarde,maar Ook zjnelandgesclmldenaar in betaling wordt aangeboden. nooten, hoew el gedwongen, Om het t0thet
Zonder dathetblaadjepapierzelfdeminste volle bedrag aan te nemen,zullen w eigeren,
eigenljl
te innerljke waarde bezit,bljft het om hem hunne goederen te verkoopen tegen
toch in om loop voor de waarde van de som , denzelfden prjs,alswanneerhj in zilm r of
die er op staatuitgedrukt door hetgoed ver- gotld betaalde,- m .a.w.:een voorw erp zal

trotlwen bj het publiek, dat men het ten b.v.teltoop zjn vool-een gulden in zilver,
allen tjdekan uitgeven tegen hetdaarop uit- maarvooreen en eenhalvenytlldeninonvergedrukte bedrag aan standaardgeld en het wisselbaar papier. Het is duldeljk,dat de
desverlangende daartegen ltan verwisselen.
H et feit zelt'der getrouw e en geregelde inw isseling houdt dat vertrouwen staande en
bevestigt het.Evenalshetpasgeld is hetpapiergeld een hulpmiddel?aan hetstandaardgeld

toegevoegd, Olu de rulliugel
:gemaltkeljk te
maken (zie Geld), speciaalOm deafrekening

en overdragt van groote somm en te bevorde-

eerste sehade gedragen wordtdoor hem ,die
hetuietvtllwaardige papier van den Staat in
betaling'ontving. Evenwel behoeft de Staat

zich het hulpmiddel,Om geld teverkrjgen
doorhetuitgevenvan muntbiljetten,alsvlottende scbuld,nietgeheelte ontzeggen,mits
lig het d0e metmate en binnen vastgestelde
grenzen.Onzc regéring heeftoûk bj herhaling hare toevlugtm ûeten nem tm zogweltot
de tlitgifte van schatkistbiljetten als tût die

ren. Het papiergeld mûet zi
jn karakter van
hulpmiddel niet verliezen en hoofdrtlilmiddel
worden? h0e verleideljk de uitgitte er vRn van papiergeld,doeh nooitishierhetgebruik

voor den Staat: vooral in geldverlegenheid, dezermiddelenin bl
litensgorig misbruik ontmoge zjn.Bezondigt de Staat zich aan de aal.d. Over do gesdliedenls van het gebruik

Overmatige uitgifte1 dan brengt htjeene on- der sehatkistbil
jetten,zie de artikels: Seltatgeloofljke verwarrlng in het verkeer en /ri.sJliJ'6fen Staatssehuld.onze regéring heeft
groote onzekerheid in do verbindtenissen van zich ook in tjden van llood zoeken te ontde burgers te weeg, waarvan sehromeljke ltotlden van 'het gebrtlik van papiergeld.De
jetten
verliezen vool
' bjzondere personen en 0n- aanleiding tothetuitgeven van muntbil
berekenbare schade voor denStaatdenoodza- was bj 0ns de volgende.Toen in 1845 de
keljkegevolgellzjl
A.Immerslletovorvloedige regeling van 'slandsflnanciën gelukkig vol-

papiergeld verdringt het standaardgeld uit bragt en het staatscrediet op goede grondd
en omloop en drjfthetnaar'
tbuitenland, slagen llersteld WaS, kwam de kervorming
want de buitenlandsehe schuldeisehers Van 'tmuntwezen aan de orde.Nu moest er
willen uietbetaald w orden metmin waardig gezorgd worden dat aan hetoude m in waarpapier en kunnen daartoe door de binnen- digezilvergeld,hetkaraktervan wettigbetaallandsche wetOok nietworden gedwongen - ; m iddel werd Ontnomen, vöôrdat de nieuwe,
het drtlftden wisselkoers op ten nadeelevan volwigtige specie in om loop kw am , omdat
hetbinnenland?zoodatmen devreemdewaren anders,evenals van 1816 t0t 1825,het oude
duurder m oetlnkoopen erlde eigen koopwa- geld de nieuwe spede steeds weêr uit de
ren goedkoopervan de hand zettenqnaarmate circulatie z0u verdringen. Daarom werd pa-

hetvertrouwen in hetpapierafneemt,stjgen piergeld als ttjdeljk ruilmiddelaangewend.
de prjzen en komt er eene dut
lrte in alle Deregéringwerdgemagtiyd,Om muntbiljetten
zaken,die in 'tbjzonderdrtlktOp delagere uit te geven van niet klelner bedrag dan êén
klassen en in 'talyemeen op hen,die hun gulden,t0tzoodanigmontant,alsbltjkenz0u
inkomen trekken ult vaste verbindtenissen, noodig te zjn.Debiljetten zouden zjn wetzoûalsloonen,pensioenen,tractementen,vaste tig betaalmiddel,dot!h onverw isselbaar;v6ör
renten, enz. De overmatige uitgifte van pa- 1848 zouden zj evenwel wederom ingelost
piergeld w ordtdus eene bron van eindelooze moeten zjn. De maatregel was gevaarljkj
ellende.Hetmuntbiljet- specie van'
tpapier- maardoorhetvoorzigtig rebruik,datde re-

g'
eld- kanOok in âewereldgebragtworden géring van harebevoegdheld m aakte,werden
als vorm van staatsschuld, en we1b.v.bj de gevreesde nadeeligeyevolgen voorkomen.
wjze van gedwongen leening.De Staatzelf
brengt hetdan in omloop als wetteljk betaalmiddel, 'tzj verwisselbaar, 'tzj onverwisselbaar. Schjnbaar is deze vorm van leenen

Men gaf geen kleiner bll
jetten uit,dan van
f 5.
- tot eene gezameuljke waardevan 30

m illioen gulden.D einwisselingderoudespede
w erd met beleid en krachtdoorgezet,en de

niet onregtvaardig, Om dat het geheele volk

politieke Omstandiyheden waren gt
mstig voor
verpligt wordt het papier voor zjne volle hetopenbare credlet van 0nsland.W elmoest
nom inale waarde in betaling aan te nemen. nOg de termjn van den omloop voorhet0nMaar toch pleegtde Staat daardoor ligt een

gedekte papier worden verlengd t0t aan
groot Onreyt aan hen,aan wiehetdatgeld het einde van 1848, doch in d1tJaarwerd
het eerst ln betaling geett.Het spreektvan

aan de aanmunting der nieuwe specie met

zelf, dat onmiddelljk op vertoon losbaar pa- zooveel voortvarendheid gewerkt, dat alle
piernietgeschiktis,om in tjd van nood te gevaar weldra wasgew eken,endeintrekking
dienen als middelt0tverpligte credietverlee- der bil
jetten kon op tjd gesc,
hieden.In 1849

ning. Daarom wordt hetals Onverwisselbaar kon m en dan oûk gerust de herhaling van
uitgegeven in zulke Omstandigheden.Nu kan den goed geslaagdenm aatregelbeproeven.M en
vooreerst de hollder van dat papier metde m oest overgaan t0t de ontm unting van goud.
betaling daarvan zjnen buitenlandschen cre- Er wa: zeer veel goudgeld aangem unt en
diteur niettevreden stellen t0tdevolledaarop men k0n metgeenemogeljkheid berekenen,
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MUNTBILJET- MUNTINGHE.

hoeveeler ter inwisseling z0u worden aange- de wetenschap,welke 0ns een overzigtgeeft
boden.Daarom beFeep deregêringzich nog- van alde m untstukken,geschiedkundigepenmaals van hetpaplergeld temoeten bedienen, ningen, medailles enz. Het veld dier wetenom hetruilmiddelzeerovervloedigvoorhanden schapisbjnazo0grootalsdatderalgemeene
te hebben.Hetgevaar was nu minder grûot geschiedenis.Immers bj het zich ontwikkedan de vorige maal,want de zilvercirculatie lend verkeer der volkeren werden alspoedig
was goed geregeld en gevestigd,zoodat het munten gebruiktt0teen middending bj hanpajiernietmeerhetéénigruilmiddelbehoefde delsruilingen.Denaam muntkomtvan monetaj

te zjn.En de wetzelvevan 17Septèmber en ditwoordisafgeleidvanmonere(vermanen,
1849, Stbl. N0 46, waarbj t0t de uitgifte aanwjzen), omdat het stuk aanwjst, wat

magtiging werd verleend, gaf0ok meerdere het waard is. Men verdeeld de munt- en
waarborgen dan hare voorgangster, D e bil- penningkunde in oude, wzïtftfdzzcdlztpqvcA: en
Jetten mogten niet kleiner zjn dan f 10.
- nieulve. D e oude TFordtgesplitst in Grieksche
en het maximum bedroeg 30 millioen :vöôr en Romeinsehe,en de eerste af
deeliny omvat
31 December 1852 moest de inwisseling lleb- alle munten der oudheid, wellte nlet m et
ben plaatsgehad.De operatie geltlkte volko- Latjnsche opsehriften zjn voorzien.De midmen;reedsin Junj 1851werddeinwisseling deneeuw sche numismatiek handeltvooralover
tegen zilver opengesteld.Hetpublielkm aakte de Mohammedaansche en Gothische munten.
hiervan evenwel zO0 weinig gebruik ,dat in
T0t in de 15de eeuw bestonden er nagoOctober 1852 n0g voo1* 13 millioen aan bil- noeg yeene ei
genljke medailles. Eerst na
Jetten in 0ml00p was.Hetonverwachtent0t dien tpd werden deze van verschillende medusver ongekend verschjnseldeed zich dus talen geslagen, om de gedachtenis van pervoor,dat hetpubliek volgaarne rentelooseen sonen Of gebeurtenissen duurzaam te maken.

voorschotgafaan 'slandskas,terwjloveral Vool
'ts sloeg men noodmunten,bjv.in bele-

elders t0t heden de regéring hare onderdanen gerde steden, en men had genootschaps-,
had moctoa dwingen,om het papiergeld aan vroedschaps-, gilde-, schutters-, armen- en
te nemen.De reger
'ing gafgaarne gehookaan andere penningen.
Sedert de 16deeeuw hebben velen zich beden gegeven wenlt.De wetvan 26 April1852
Stbl. N0 90 stclde vast, dat men eene rente- jverd,de bekende munten en penningen te

Jpozdschuld zotlaangaaninmt
lntbil
jettenvan beschrjven.Een Spanjaard,Ayostinogenaamd,
10,50 cn 100 gulden t0teen bedrag van 10 w as de eerste,die daarover een w erk in het
m illioen gulden.Daartegen z0u w orden inge- licht gaf.Na dien tjd ishetsantalvan z00trokken de rentegerende schuld,die bj de danige geschriften t0tduizenden aanqegroeid,
Nederlandsche Bank als bljvende waarborg terwtjlonderscheidene tjdschriften ultsluitend
gedeponeerd moest worden. Voorts z0u de aan die wetenschap zjn gewjd,welke beBank,als kassier van hetRjk op zich ne- vorderd wordt door een grootaantalkostbare
men, om de biljetten, evenals hare eigene verzam elingen.M en vindt er in devoornaambiljetten,tegen zilverintewisselen.Derente stesteden van 0ns werelddeel,waarzerjksder gedegoneerde schuldbrieven z0ujaarljks eigendom zjn Ofaan particuliereinstellingen,

t0t amortlsatie van schuld worden aangewend. genootschappen en personen toebehooren.

Krachtens deze regeling zjn tegenwoordig Onder hen die in 0ns Vaderland zich Jegens
nog onze muntbilletten in Oml0op;door een diewetenschap verdiensteljk hebbengemaakt,
toeval heeft deze soortvan vlottende sehuld

in Nederland ingang gevonden. De biletten
van f 100.- en J 50.
- zjn uit de circu.
latie verdw enen;hetgemak,dat hetpubliek
van de biletten van f 10.- heeft,is groot,
en de Staat trekt daarvoor 'sJaars een geschenk aan rentevan viert0n gouds.D ezaak
had 0ok w elanders kunnen worden geregeld

behooren '
van A ld.ç, van .zoozl, van A lkemade,Jeronimo de Frid,s,van Orden,ran der

OA/,
Sen Dlrks.
M unting (Abraham), een Nederlandsch

kruidkundige1 geboren te Groningen den
19den Junj 1626jstudeerde aldaar,voorts te
Franeker? Utrecht en Leiden, oefende zich

teParjsln de botanie,werdteAngersdoctor
en de billettenhaddenkunnenwordengeweerd in de geneesktlnde:zag zich in 1658 benoem d
a1s deel van Onze staatsschulfl. Als men de
Nederlandsche Bank had gemagtigd,om 0Ok

t0tbuitengewoon en in 1660tOtgewoonhoogleeraarte Groningen,voortst0tmagisterphilo-

yapiertjes van f 10.- uit te geven - nf
l
ls het kleinste bil
jetvan f 25.- , en men
had eene schikking met de Bank getroFen,
waarbj den Staateengeljkvooxt
leelwasver-

sophiae,en overleed den 3lstenJanuarj 1684.
Hj leverde: rW are beoefening der planten
(1672)'',- ,Devera antiquorum herba Brittannica (1681)'',- hetprachtwerk:pNaauwkeurige beschrjving deraardgewassen (1696,
2 dln,met250 koporen platenl''
,- pAloïdarium etc. (1680)'' - en p'
W aare oeFening
der planten enz. (1672, 2dedruk 1682,met
40 koperrn platenl''
.
Muntlnghe (Herman),een verdiensteljk

zekerd,a1s hj nu geniet,dan waren en de

Staat en hetpt
lbliek even goed geholpen ge-

weest. Bj de Bankwet van 22 December
1863 Stbl. N' 148 heeft de regéring zich de
bevoegdheid voorbehouden: om nog voor 15

millioen aan papiergeld ult te yeven;doch
daarvan heeftzj n0ggeen gebrulk behûeven Nederlpndsch godgeleerde, werd geboren te

te maken. Alles komt hier aan op een goed Term rnten den 27sten Augustus 1752 en OP
fnanciëel beleid en op voorzigtigheid.
llsarigen leeftjd a1sstudentte Groningen inM unt- en penningkunde Of numis- geschreven.Nada'
thj vpprtste Buitenposten

matiek (van '
FJP,
&CP.T
Zofnummu)noemtmen daarna teZeerjp alspredikantwaswerkzaam
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geweest,aanvaarddehjin 1780debetrekking nûnnenklooster te Halle.In 1520 Ontving hj
van hoogleeraaren académieprediker te Har- als evangelisch prediker een beroep naar
derwjk, wees een leerstoelvoorOostersche Zwickau en kwaj'n er in aanraking met eene
talen te Leiden van de hand?maar vertrok
in 1798 a1s hoogleeraar in de godgeleerdheid

dweepzielte vereeniging,aan wier hoofd zich
de lakenw ever N iklas Storeh bevond,zoodat

naarGroningen.Nadathj in 1807- 1808 het
rectoraat had beklt
zed, werd hj in 1812,na
onze inljving in het Keizerrjk, tot rector
yerpetuusbenoemd en metllettoezigtop alle
lnrigtingen van onderwjsin hetdepartement
zjner inwtming belast.In 1813,nahetherwinnen onzeronafhankeljkheid,werd hj in

hj zjne betrekking verloor. Hj ging toen

Bj dereorganisatievan hethoogeronderwjs
in 1815 werd hj Op nieuw t0t rector benoemd,voortsin1822wegens7ojarigenouderdom eervolemeritusverklaard,bleefhjechter

nieuw godsri
jk tOt stand te brengen,- een
rl
jk van broederljke geljkheid, vrjheid en

eërst naar Praar en vervolgens naar No1'dhausen,elzw erd ln 1523 predikantte Allstedt
in Thiiringen. Dofll-het lezen van mystieke

gûsthriftenOpgewonden,verwierphjallekerkgenootschappeljke lqerstellingen,trok heftig
ttveldetegen deslaafschheid,letterknechterj

het rectoraatbevestigd e11tevensbelloemd t0t t)n halfheitl der Hervormers,en eischte,zich
lid der commissie ter orgauisatievau heth00- baroepende op het illwendig licht, hem ten
geronderwjs.In 1814 hield hja1srectorop deel gevallent eene doortastende verandering
het tweede eeuwfeest der Groninger hooge- f
a1)kerkeljl
tenstaatktlndig gebied.A1dadeljk
school in tegenwoordigheid van den Souve- stlchtte hj eon geheilu gellootschap, welks
reinen Vorst en diens gemalin de feestrede. letlen zitsh onder eede verbonden Om een

reinheid.Toen eehterhertog Georyran Saksen,
w iens onderdanen dllflr M 'iinzer in opstand

n0g steeds werkzaam ten nutte der studé- waj
ren gebragt,van den raad teAllstedtde
rende jeuyd,en overleed te Leeuwarden den tlitleverlng van dien dweepar vorderde,ver-

23stenApml1824.HjwaslidvanhetKonink- lietht
jin 1524 destad en knooptei1
zZwitljk Nederlandsch Instituutenvan veleandere serland betrekkingen aan m et de W etlerdoogeleerde genootschappen,l'
idder derOrde van pers en in Zuid-Duitschland fnet de Oproerige

den Nederlandsehen Leeuw en wegens zjn boeren.Bj zjn terugkeer in 1525 werd hj
edelen inborsten uitgebreide kenuisalgem een door de W ederdoopers te M iihlhausen tegen
geacht.Van zjne geschriftenvemut
llden wj: den w il van 4en raad tOt leeraar beroepen.
Psalmen, tlit hetHebreeuwsch vertaald met Hierhadhjaanstondshetvolkaanzjnezjde,
taalkundige aanmerkingen (1790; 2de druk zootlat hj den raad afzette,zich zelven t0t
1822,3 dlnl'')- ,
)De Spreuken van Salomo, voorzittf)r benoemde van den nieuwen, uit
uit het Hebreeuwsch vertaald met aanm er- zjne aanhangers gekozen raad en voorts aankinyen (1797),',- rllistoriareligionisete($
- drong op gemeensehap van goederen,hetvercleslae Christianae (1818)'' - en zjne ver- Jagen der overbeid,het afschaffen van den
diensteljke rGeschiedenisdermensdlheidnaar kinderdoop enz. rre vergeefs jverde Luther
den Bjlbel(11d1n,1819q2dedruk,1832)''. tegen den rmoordprofeet''en zjne zendelin-

M untok is de naam van een district Op gen. W eldra barstte de vlam des oproers uit
de noordkust van het eiland Banka. l-let is rondom Miihlhausen,terwjlmen uitFranken
door de rivier Kampa vanhetdistrictDleboes niet minder dan 40000 boeren verwachtte.
gescheiden en strekt vanllier in Oost-zuidoos- Toen de landgraat'P hilips 'pfzs H essen voorts
teljke rigting zich uittotaan den zuidwest- m et een w eltoegerust legek'naderde,snelde
hoek der Klabat-baai!doch levertrolndertin, M'iinzer naar Frankpnhausen, maar leed er
dan de overige distmcten van (lat tliland.Er den 15den M ei1525 eene volkomenenederlaag.

groejen veelkokosnoten?die naarPalembang Hj zelf werd gevangen genomen,gemarteld
w orden vervoerd.De evenzoogenoemdehoofdplaatsligtaan den voetvan denbergAlonopin
op 202'45//Z.B.en 1050 10'30'/0.L.van
Greenwich Op een terras,dat zich 95 Ned.el
boven de oppervlakte der zee verheft.M en

heeft er woonylaatsen der Etlropeanen, een

fort en een Chlneesch kamp. De w egen worden in haren omtrek goed onderhouden,maar
het is er zeer warm. Te M untok w oontde
resident van Banka, een secretaris, een havenmeester1 00n zoutpakhuism eester enz.De

en te Miihlhausen m et25andereoproerm akers
den 3osten M ei onthoofd.

M unzinger (W erner), een verdiensteltlk

reiziger en taalkennel', gebûren in 1832 te
Olten in Zwitserland,studeerdein denatuurkunde, Oostersche talen en geschiedenis te

Bern, Miinchen en Partjs: vertrok in 1854
als chefeenerhandelsexpedltie naarde Roode
Zee, vertoefde eenigen ttjd in Massoea, in
1855 te Keren:de hoofdplaats der Bogos en
schreef: pDie Sltten und dasRechtderBogos

bevolkingtelterruim 3000zielenybjnaallen (1859)''.In 1861nam hj deelaandeDuitsche
Malejers, behalve ongeveer 600 Chinêzen. expeditie naar Centraal-Afrika onderHenylin,
De haven is er voor den handelopengesteld, maar keerde in 1864 naarde noordeljkeen
en er verschjnen veel schepen,hoewelhet noordoosteljke grensgewesten van Abessinië
landen er zeerlastig is.
tertlg. In 1865 werd hj Britsch consul te
M ttnzer (Thomas),een dweepziek drjver M assoea en bew ees in 1867 aan hetEngelsche
uitdedagen derHervorming,geborenteSt0l- leger in Abessinië belangrjke diensten. In
berg bj den Harz Omstreeks hetjaar1489, 1868belasttehjzie,
llteMassoeatevensmethet
studeerde in de godgeleerdheid,was alsgods- Fransche(tonsulaat,hetwelk hj ook tevoren
dienstleeraar werkzaam te Aschersleben en

reeds waargenom en had,doelh legde in 1870

Brunswjk en werd in 1519 kapellaan in een de consulsbetrekkingen neder en volbragt uit
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Aden met kapitein M iles eene reis door de
zuit
bosteljkekustgewesten van Arabië.Nadat
hj in 1871 als gouverneur van Massoea en
met den titelVan Bey in dienstvan denKhedive getreden was, voegde hj een gedeelte

der noord-Abessinisehe gewesten bj ztjn gebied,bezochtze bj herhaling,werd in 1872
t0tpasja en gouverneurgeneraalvan oosteltjk
Soedan benoemd, maar bezweek door sluipmoord in het laatst van October 1875.H'
lj

en bj Austerlitz droeq hj a1s bevelhebber
der kavallerie niet welnig bj t0t de overwinning, zoodat hj in 1806 t0tgroothertog
van het pas Opgerigte hertogdom Berg werd
verheven.In den veldtogt van laatstgenoemd

iaar stond hj wederom aan het hoofd der
ruiterj, hielp de overwinning behalen bj

Jena,noodzaakte Erfurt Om te capituléren,
bestuurde daarna de vervolging der verschillende Pruissische korpsen, dw ong H oltenloh,e

s
chreefn0g:rost-AfrikanischeStudien(1864)''
sehe Expedition in Ostafrilta
pDie deut
(1865)''.- en pvbcabulaire de lalanguede
Tigré (1865)''.

t0t de overgave van Prenzlau,veroverdebj
Eylau Onderscheidene Russische batterjen,
streed daarna btjFriedland en maakte zich

lnsubordinatie weggezonden.Vervolgens nam

Au
gustust0tkoning derbeide Siciliën uitqeroepen en nam in September Napels in bezlt.

vervolgens meester van Königsberg. Na den

M urat (Joachim),koningvan Napels,een Vrede van Tilsit zond de Keizer hem naar
der dapperste generaals van Napoleo3tI,ge- Spanje;hierhaaldehj KarelfV overt0tde
boren den 25stenM aart1767,was dezoonvan noodlottige reis naar Bayonne en deed den
een herbergier te La Bastide bj Cahors,werd 23stenApril1808aan hethoofdvanhetFransche
bestemd voor den geesteljken stand e1 stu- legerzjnintogtinMadrid.DeSpaansehetroon,
deerde te Toulouse in degodgeleerdheid.Bj waarop hj gehoopthadtvielhem echterniet
den aanvang derRevoltltienam hj dienstbj ten deel,maarin plaatsvan Joseylt.fpzktT.ptyrf:
het leger,aanvankeljk bj deconstitutionéle werd hj koning van Napelsonderden naam
pardevan Lodewj;k XFJ,doch wel'dwegens van Jèaeltim I Napoleon.Hj werd den lsten

hjdienstbjhetlegerderRepubliek,klom door
zjne dapperheid en doorzjn revolutionairen
jver weldra t0tden rang van kolonel,maar
ontving na den valvan het Sehrikbewind in
Julj 1794zjn ontslag.Nadientjdkwam hjin
betrekkingmetBovtaparte,stondhem terzjde
bj deverdedigingvan deConventieden 13den
Vendémiaire, yergezelde hem als adludàut
naar Italië en ontving in M ei1796 den last,
om Q0 veroverde vaanddls naarhetDirectoire

Sicilië bleefechter onder debescherming der
Engelsche vloot in hallden der Bourbonsj en
eene poging van M urat,om zichvanditeiland

meester te maken, leed schipbreuk.In zjn
bestuur wist htJ zachtmoedigheid aan kraqht

te paren en deed veeltOt herstelderOrde en
t0t verbetering van hetbinnenlandseh beheer.
Meerm alen ltwam hjinbotsingm etNapoleon,
daar hj niet w ilde gedoogen, dat zjn rjk
ten behoeve van dien veroveraar werd uitgeput. Toen de Keizer hem echter opriep, om
deelte nemen aan den veldtogtnaarRusland,
voegde zich Mnrat met 10000 man bj het
groote legtr aanvaardde in April 1812 het
opperbevel over de kavallerie en streed m et

overtebrengen,waarna ht
Jt0t brigadegeneraalbenoemdwerd.Alszoodanig onderscheidde
hj zich aan hethoofd derkavalleriebj B0rghetto, Bassano, Rivoli en btjden overtogt
over de Tagliamento.In 1798 vergezelde hj
l onaparte naar Egypte,waar hj indenstrjd
bj Gaza en St.Jean d'Acre een schitterenden zjne gewone dapperheid bjna altjd in de
m oed aan den dag legde. Na den terugkeer voorhoede. Toen de K eizer het leger verliet,
van hetlegerin Egyytebeslistehilden25sten belastte hj M ltratmethetkommando (5 DeJulj 1799 bj Aboeklr de overwinning en ver- cember 1812), en deze bestuurde den terugwierf den rang van divisiegeneraal.Bj ztlne togt van Smolensko naar W ilna.In den slag
komstte ParjsJoeg hj aan hethoofd van60 bt
J
'Dresden in 1813 voerde hg bevelover den
grenadiers op den 18den Brumaire den Raad regter vleugel der Fransehen en deed er de
van Vgfhonderd uiteen, zoodat Bonaparte Oostenrjkers het Onderspit delven. Na den
hem tot kom mandant der consulaire garde slag bj Leipzig verliethj hetleger,om zjn
verhief en hem zjneJongste zuster Carolina afval voor te bereiden,en den 4den Januarj
ten huweljk schonk. Tn den nieuwen Itali- 1814 sloot hj met Oostenrjk - waarmede
aanschen veldtogt trok hj,trotsallen tegen- hj reeds in het voorlaar van 1813 geheime
stand, over de Sesia'en de Ticino en 0n- Onderhandelingen had aangeknoopt - een
derseheidde zich bj Marengo.Nu werd hj verdrag, dat hem verpligtte een leger van
gouverneurderCis-AlptjnscheRepubliek,ver- 30000 man aan datder Verbondene Mogend-

dreefdeNapolitanen uitdenKerlteljjkenStaat
en s100t een wapenstilstand met den Koning
der Beide Siciliën.In Januarj 1804werdhj
gouverneurgeneraalvan Parjs,rjksveldmaarschalk,prins,groot-admiraal en groot-officier
van lletLegioen van Eer,waarnahjjnaden
veldttytvan 1805hetopperbevelOntvingûver
de rulterj.Den 8sten Octoberversloeg hj de
Oostenrjkers bj W ertingen, nam den 18den

heden t0etevoegen,terwjlhem daarentegen
door Oostenrjk en Engeland het bezitvan
zjn rjk gewaarborgd werd.Hjstreeddaarop

tegen E vyène, onderkoning van Italië. Daar

echter na den eersten Vrede van Parjsde
Bourbons ztjne verwjdering van den troon
verlangden en 00k de handelingen van het
Congre
's teAveenen een voorhem ongunstigen
l00p sc,henen te nem en, verbond hIJ zich in

generaal W erneck m et 16000 m an gevangen hetgehei
m metdennaarElbayebannenKeizer.
en rukte den l3den November voorwaarts t0t Bj de ttjding,datNapoleon In Frankrjk ge-

btl W eenen. Den zosten November versloeg land was, deed hj m Februarj 1815 den
hd de Russen en Oostenrjkersbj Hollabrunn, Kerkeljken Staatbezetten,nagenoeg op het-
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zelfdeOogenblik,toenOostenrjkophetCongrès zjner overige geschriftenvermelden wj n0g:
den eisch doorzette, dat M '
urat in het bezit Rerum Italicarum scriptores (1723- 1751,
lj1748- 1770)'',
van zjn rjk z0u bljven.Voortsûpende hj 29dln,voortgezetdoorTartin'
op den 30sten Maart zonder voorafgaande
rAnt
iquitates italicae medil aevi(1738oorlogsverklaring de vjandeljkheden tegen 1742,6 dlil;2dedrnk 1770--1780,17dln)'',Oostenrjk.In eene proclamatie verkondigde Annali d'Italia (1744- 1749, 12 dln)'',
hj de Onafhankeljkheid van Italië, tel'- Della perfetta poesia italiana (1748,2 dln;
wjlhj met een leger van 40000 man 0p- niet
lwe druk,1821, 3 dln)'',--.en pNovtls
rukte naar de P0.De Oostenrjkerssloegen thesaurus veterum inseriptionum (1739- 1742,
hem den 12den Aprilbj Ferrara,dreigden 4 dln)''.Zjne gezamenljke werken verschehem gedurig in den rug aan te vallen,zoodat nen in 1767- 1780 in 36 en in 1790- 1810 in
hj t0t den aftogt besloot, en bragten hem 48 deelen.
M uraw iew
) is de naam
den zden Meibj Toleutino eenevolkomene
nederlaag toe. Met eenigeruitersvltlgttehj vall een Oud Russisek bqjarengeslacht. Van
naarNapelsjmaarvond er hetrjk in vollen de ledel
z vermelden w!j:
Qo/g/eènift
p'M krawi
,
ew Ar
t:re
Ml:,een
opstand,zoodathtjde wjk nam naarFrank- NikolaiF'
rjk.Na den slag bj W aterloo snelde hj den verdiensteljlt krjgsman.Hj werd geboren in
-

25sten Augustas1815 naarCorsica,verzamelde
er een klein korpsinboorlingen en Fransche
vlugtelingen en vertrok,Op de sym pathie der
Napolitaansche bevolking vertrouwend, den
28sten Septembermet 7 schepen naarNapels.

1793, trad in 1810 in dierst,streed in den
Caucasus en werd in 1819 door generaal Jerjzlt?îoln belast met eene zending naar Khiwa,

Een storm echterverstrooide zjne set
hepelz,
en de ellendige toestand van zjn vaartuig
dwong hem om den 8ste1.octoberbj Pizzoin
Calabrië aan land te stappen.Hiertradhj

hj op t0tgeneraal-majoor,Ondersoheiddezieh
in 1828 bj Kars en Achalzyeh,in 1829 bj
Kainly eu Milli-Djoes en verkreeg in 1830 in

Op aan het hoofd van 30 man a1s koning en

Over welk land hj een belangrjk boek in
het licht gaf. In den Perzisohen oorlog klom

den Poolschen veldtogt het bevel over de

Lithauwsohe grenadierbrigade,waarmede hj

bevrjdervan Napels,maarwerd Opzjn togt deoverwinning bjKasimlershbesliste.Hierna
naarM onteleone dotll'eene bende gewapenden zag hj zich bevorderd t0tluitenant-generaal,
aangetast,Op de vlugtnaarde kustgevangtln voerde den Gden en 7den September 1831bevel
genom en en Onder vele m ishandeliugen uaar bj de verovering van '
W arschatlenbemagtigde
hetslotte Pizzo gebragt. Ilet Hofte Napels stormenderhand de versohansingen van Racodeed hem als een usurpator door een krpgs- viec. In 1832 vertrûk hj a1s gevolmagtigde
raad ter dood veroordeelen en den 13den Oc- van Rusland naar Egypte,om Mehemed 21.!i
tober 1815 Op het slot te Pizzo fusilléren. t0t het sehorsen der vjaldeljkheden te beZjn ljk is erin de kerl
tter aarde besteld, wegen,voerdebeveloverdeRussischetroepen,
en te Cahors verrees een gedenkteeken ter die aan den Bosporuslandden,enwerdin 1835
zjnereer.M uratwaseenuitstekendgeneraal bevelhebber van het 5de korps intànterie. In
der ruiterj, zonder groote veldheerstalenten 1838 nam hg zjn ontslag en trad eerstin
te bezitten.Hj wordtgeroemd alseelzman 1848 weder in dienst. Htj werd toen lid van
van een beminneljk en edelmoedig karakter, het militair comitê el1 chef van het korps
maar zjn afval van Napoleon in 1814heeft grenadiers en kw am in 1855 aan het hoofd
eene donkerevlek geworpen Op zjnelevens- der armee in den Caucasus. Daarmede vergeschiedenis. Zjne weduweM aria al.
zky3pr
l- overde hj Kars en bezorgde alzoo aan
ciata Ctzro/izCc,geboreu te Ajaceio den 26sten Rusland de gelegenheid om tin weerwilvan
Maart 1782,aanvaardde den titelvan gravin
van Lipona en ûverleed teFlorence den 18den
Mei 1839.

het verlies van Sebastopol, aan de vredesvoorstellen gehoor te geven.M urawiew w erd
daarop in den vorstenstand opgenom en en

M uratori (Lodovico Alztolaiol, een Itali- benoemd tpt adjudant-generaal des Keizers,

aansch geleerde,geboren teVignolain Mödena t0t lid van den rjksraad en t0t lid der eomden zlsten October 1672, studeerde aan het missie, belast m et een onderzoek naar de

collège der Jezuïeten in zjn geboortestad,
trad in 1688 in den geesteljken stand en
werd in 1695 conservatorder Ambrosiaanse,
he
bibliotheek te Milaan.Hier was hj met jver
werkzaam in hetdoorzoekendertalrjkehand-

schriften en gaf weldra zjne rAneedota ex
Ambrosianae bibliothecae codicibus (16971713, 4 dlnl'' in het licht,vergezeld door
rAnec
dotaGraeea(1709)''.W egenszijllogroote
geleerdheidwerd hj in 1700 bibliothecarisen
archivaristeMödena.Gedurendezjnelaatste
levensjaren had h)
j veelte ljden van deaanvallen derJezuïeten,diehem wegensvrjzin-

misbruiken (m bedriegertjen gedurende den
Krim-oorlog. Na dien tjd bemoeide hj zich

weinig x'aet de Openbare aangelegenheden,
reisde in het zuidelzvan Europa,en Overleed
te Petersburg den 4den November 1866.
Andrli Foplco/
el
nifs
j J.
ff
,
l
g-txznfe?
m, een ver-

diensteljk reiziger en schrjveren een broedervan den voorgaande.Hjwerdgeboren te
Moskou in 1796, reisde in 1830 in Syrië en
Palaestina, vervolgens in Zuid-Rusland,den

Caucasus en Armeniëten eindeljk in Italië
en in den Levant,en overleed als staatsraad

en Keizerljk kamerheerden 3osten Augustus
1874.Van zjnetalrjkegeschriftenvermelden
ketterj beschuldigden. Benedict'
l
u XIV nam wtl:pBedevaartnaardeHeiligestad(1830):',hem echter in bescherming,en hj overleed /)Tafereelvan Groesiëen Armenië (1848)':,den23stenJanuarj1750.Yanhetgrooteaantal ))Indrukken uit de Ukraine en Sebastôpol
nige uitspraken over de leer der Iferk van
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(1859)'',- pGeschiedenisvanJert
lsalem (1844,
Q dln)'7
t - en nGeschiedenis derRussische
Kerk (3dedruk,1845)''.
M oltaël.
y'
ikobl'
dzpi/j/M ueaniew,geboren in
1795.Hj onderscheidde zich.
reedsvroeg a1s

M urchison (SirRoderichImpey),eenuit-

btekend Britse'
h aardkundige, yeboren den

19denFebruarj1792teTaradalem Schotland,
werd Officier bj een regimenthussaren,maar
nam in 1816 zjn ontslag olu zie'
h aan dewewiskundige, werd gouverneur van œ odno, tenschap te wjden.De tlitl
tomsten eener geodaarna van Koersk, in 1842 hoofddirecteur logische reis door Engeland, m et Phillips
van,het korps landmeters, in 1850 1id van ondernomen,maal
kte hj bekend in hetmerk-

den rjksraad,zag zich gekozentotvicepresi- waardig boek: rfl'he silurian system (1839,
dent van het Russisch Aardrgkskundig Ge- 2 dlnl'' waarvan hj later eene populaire be-

nootschap en bevorderde met kraeht eene

werking leverde onder den titelvalz rsiluria

1849; 5de druk 1872,2 dln)?'.Hj deed verwetenschaypeljke expeditie naar Siberië.Bj (
het kroonlngsfeest (7 September 1856) be- volgens twee reizen in Rusland m et Vernewil
noem de A leœander I hem tot generaal der en ffey,
stvlfzw en stshreef:rf
leoloyy of Russia
.

infanterie en in 1857 tot minister der rjks- in Europa and the U ralmountalns (1846,2
domeinen en vool'zitter van den raad van d1n)''.Hj wasbj herhalingvoorzittervanhet
bestuur der kerkeljke goederen.ln die be- Geologisch genootschap,in 1845 o0k van het
trekking poogdehjdenlandbouw optebeuren Gebgraphisch genootschap te Londen,in, 1855
en stichtte de landbouwacadémie te Petrowslt diredeurgeneraal van het geolojisch onderbj Moskou.Hj wasechter een tegenstander zoek van den bodem van Groot-Brlttanje,werd
van de opheëng der ljfeigenschap.In 1861 in 1844 t0tridderbenoemd en overieed den
en 1862 liethj wegensafnemendepopultlriteit zzsten October1871.Dezeschranderegeleerde
zjne betrekltingen varen. Toen echter d6 heeft een grooten invloed gehad op de ontPoèlsche opstand snelle vorderingen m aakte, wikkelinr derwetenschappeljke gaologie.
achtte de Keizer Juist dezen mau geschikt M urcla,een voormalig koningrjk in het
om dien te dempen, verleende hem eene bui- zuidoosten van Spanje,telt op 491 I
D geogr.
tengewone volmagt en zond hem in 1863 als mjl 660000 inwoners (1870),grenst in het
gouverneurgeneraal naar W ilna. Hier legde noorden aan Nieuw-castilië, in het oosten
hj zulk eene harbvochtigheid en wreedheid aan Vaiencia, in hetzuiden aan de M iddelaan den dag - hj deed edelen en priesters landsche Zee en in het westen aan Andalusië
door beulshanden ombrengen- ,datzjnnaam en is verdeeld in 2 provinciën? Murcia en
gevloekt w erd in geheel beschaafd Etlropa. Albacete.Dit rtlk omvatden zt
lidwesteljken
HtJdempte echter den opstand,en de Keizer hoek van het Nieuw -castiliaansche hoogland
schonk hem do Andréas-orde en den titelvan en is Omringd door bergen,die in heuvelige
graaf.Hj wasvervolgensvoorzitter dercom- vlakten overgaan. Met uitzondering van de
m issie, belast met het onderzoek der zaak vruchtbare rivierdalen bezitM urcia nietveel
van Karakasow,die den 16den April1866 een brt
likbare gronden. Het zuideljk gedeelte is
aanslag beproefd had op hetleven desKeizers. van vulcanischen aard en hetzuideljke kustM urawiew overleed den llden September van gewest eene sehraal begroeide zandvlakte.
De voornaamste rivier is er de Segura.Op
daXi
tjaar.
kolai .
N 7roJJJ'
e'
lni/j/, graaf M urawiew de bergen vindt men er eenige lagunen en

zvlo6rv
sà'
i
/,geboren te Petersburg in 1810.Hj
wjdde zich aan de krjgsdienst en bekleedde
in 1836- 1840 de betrekking van generaalmaloor en burgerlj'
u gouverneur van Koersk,

bj de zuidoostkusthet meer Menor metbrak

water. Over het geheelisM urcia schaars besproeid.N iettem in loopt er een sebeepvaartkanaal van de stad M urcia naar Cartagena

tot 1847 van Grodno en t0t1848 van Toela, overeen afstand van 40 Ned.mjl.Hetklimaat

vanwaar hj in datJaar als gouverneur naar is er aangenaam en gezond.De belangrjkste
Oost-siberië gezonden werd. Hj vestigde er voortbrengselen zjn er: tarwe,gerst,maïs,
aanstonds de a'
andachtop de vruchtbare,m ild zjde,hennep,zuideljke vrt
zchten,olie,wtjn,
besproeide vlakten tusschen de Amoer en de

esyarto, kurk-eiken en kastanles,- voorts:
Jablonnoïketen,stichttein 1850bjden mond wlld,qltlimgedierte,schapen,zwjnen,geiten
der Amoer hetfortNikolajewsk,Onderzoi
zht en mtulezels, terwjl de rundveefokkertj er
de oevers van die rivier en deed erOnder- weinig beteekent.De bodem bevat er zilver,
scheidene Russische volkplantingenverrjzen. l00d, koper, zwavel, leem en zotlt, en er
China stond gereed om een magtig leger der- zjn uitmuntende minerale bronnen.Denjverw aarts te zenden,toen het ook in Oorlog ge- heid bepaalt er zich vooral t0t het w even
raakte m et Engeland, zoodat het besluiten van zjden stoffen, t9t het vervaardigen van
moestbj hetVerdrag va'!Aiyoen van 28Mei gevlochten voorwerpen van esparto-gras, en
1858 het geheele Amoer-gebled aan Rusland t0thetbereiden van soda,zout,salpeter,zeep
af te staan. M wrawiew ontving tOt belooning enz. D e handel is er door den aanleg van

voor ztjn jverdentitelvan Amoerskl
j.In1859 spoorwegen (van Madrid over Albacete naar
was htl aanvoerder van eene expeditie naar Chinehilla, Almanza? Villena en Alicante,
Japan, bedong er gunstige voorwaarden en alsmede van Albacete naar M tlrcia en Cartanam heteiland Sachalin, vöör den mond der gena) in den laatsten tjd aanmerkeljk voorAmoer:bi
jverdraginbezit.Daarenbovendeed uitgegaan. Vooral w ordt er esparto-gras als
htjveelom denvooraitgangdernieuwegewes- grondstof voor papier naar Engeland uitgeten tebevorderen.In 1861legde hjzjllebè- voerd. Het volksonderwjs bevindter zich op
trekkingnederen werd 1idvan denrjksraad. een zeer lagen trap.- De provLncie Murda

MURCIA- MURIDEN.
telt 0P 210 L C00gr. mjl 439000inwoners.
I)e eVenZO0 genoemde ltoofdstad ligtaande
Segura, waarover eene prachtige brug is gebotlwd, en aar den spoorweg van Albacote
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bekende purjexzuur (CsH5N5O6),datop verschillende wpzen uitde ontbindingsproducten

van piszuur ontstaat.Om hetteverkrjgen,
brengtm enpiszuurinsalpeterzllur?neutraliseert

naar Cartagena.Zj isomringd dnorschilder- hetna10- 12urenm etamm oniak enverdampt

achtige gebergten, wêl gebouwd,maarnaar deopl
ossingbj 80*C.Murexidevormtyroene,
de wjze der Mooren zeerOnregelmatig aan- luetaalglanzende,rooddoorschjnende prlsma's,
gelegd. Men heeft er breede,fraaje straten lost m et eene donkerepurperkleur op in k0en pleinen en veleprachtigehuizen,metplatte kend water,m aar nietin alkoholen aether!
daken voorzien.D em erkwaardigstegebouw en vorm t,met salpeter gekookt,purperzuurkall
zjn er de hoofdkerk,hetbisschogpeljk pa- en m et metaalzouten een Onoplosbaren,purleis, de graanhal en de zjdefabrlek. Deze perkleurigen neêrslag.Murexide verwtwolen
stad is de zetel van een bisschop en m en zjde prachti
y rood en werd vôörde Ontdekheeft er, behalve de hoofdkerk,11 kerken, king der anllinekleuren in verwertjen veel
voorts: een seminarium , eene teekell-en gebezigd.
bouwkundige school,2 openbare bgekerjen? M urg (De) iseene rivier in het zuidweseen verwaarloosden botanischi
zn ttlin, een ten van Duitschland, bepaaldeljk i1& hat

schouwburg, een circus,sierljke wandelpar- Schwarzwald. Zj Ontspringt in het B'iirken en omstreeks 90000 inwoners, die zich tembergsche Schwarzwald-district, bj den
vooralbezighouden methetwevenvan zjde, Kniebist uit twee bronnen? de W itte en de

met het maken van vlechtwerk van esparto, Roode Murg,Ontvangt beneden Baiersbronn
met het bereiden van soda en buskruid enz. de Forbach verder naar beneden de SchönM en hotldt M urcia :-001-het aloude Trergilia. miinz en de Raumi
inz,boreiktbenedenSchönDestad werd in 1262 door koning Avbnsus miinzbach hetgrondgebied van Baden,neemt
X yan Castilië met m uren omringd? doch de Oos 0? en stortbj Stei
nmauern beneden

doordeaak
'dbevingvan18- 21Maart1829bjna Rastadt zlch uitin deRijn.HetM urydalis
geheelverwoest.
een der fraaiste in het noordeljk gedeelte
Aluret.Onder dezen naam vermelden wi
j: van het Schwarzwaldq men vindt er uitgeM are Antoine M'
t
bret, gewoonljk A-lhretu's strekte bosschen, zoodat er door de pvereegenaamd 013 beroemd wegens zjn sierljk La- niging der Alurgvlotters'' veel hout wordt
tjn.Hj werd geboren den 12denApril1526 aïkevoerd.
te Muret btj Limoges, gaf op zjn 18de M urger (Henry), een begaafd Fransch
Jaax reedsonderwjs in dt
? Oude talen,stu- romanschrjver, geboren te Parjs in 1822,

deerde te Toulouse in de regten,maar moest m aaktezich bekend dooreenereeksvanrealiswegens zjne losbandige levenswjs Frankrijk tisehe schetsen uit de wereld der letterkunverlaten en woonde sedert 1554 bj afwisse- digen van den tweeden rang, zooals: ptaes
lingteVenetiëen tePadua?totdatdecardinaal buveurs d'
eau (1856; 2de druk 1860)'' Ippolito #'F.sf: hem nzar Rome riep,alwaar rScènes de la vie de bohême (1851q2dedruk,

h'
p' sedert 1563 Openljke voorlezingen hield 1859)''
PLe pays latin (1852j2dedruk,
overGriekscheenLatjnscheschrjverstvpoxal 1856)'' - rtzesvacancesde Camllle(1857)''
over de rEthica''van Aristntelesen laterover - rAdeline Protat (1853)'
, - en eenige
het burgerlt
jk regt. Tn 1576 werd hj t0t tooneelstukken, die met veel bjval werden
priester gewjd,in 1584 legde hj zjne lee- opgevoerd.Niettemin Overleed hj in kommerraarsbetreltking neder, en Overleed den 4den ljke Omstandigheden den 28stenJanuarj1861.
Junj 1585. Van zjne gesehriflen, die zieh Zjne nagelatene gedichten zjn onder den
allen onderscheiden door cene keurige latini- titel van rNuits d'hiver''in 1861 en vervolteit, vermelden wtl zjne porationes'',
gensbj herhaling uitgegeven.
??Epistolae''2- en rvariae lectiones''.Vocrts
Y uriden of M oeriden (leerlingen) is de
bezorgde htl uitgaven der werl
ten van Onder- naam eener M ohammedaansche secte,in 1828
scheidene Latjnsche diehters.rscriptaselecta'' in Russisch Caucasië door M oella A tlAczzlzz?dd,
van M '
aret'as w erden n0g in 1871- 1872 door kadi te Jabraglar, gesticht.Hj veroordeelde
Frey op nieuw uitgegeven.
en verwierp alhetmenscheljke indenmensch
Tlteo'dore CJ.
:tV M nret, een verdiensteljk en eisehte zoowel eene gestadige voorbereiFransch schrjver,geboren teGenèvein 1807. dingvoordeeeuwigheidalseenhardnekkigen
Hj studeerde te Parjs in de regten,maar strtld tegenandersdenkenden.Hj verspreidde
legde zich vooralt0e O1)deletteren.Dever- den zin voor eene volkomene geljkheid in
kgndiging zjnerlegitimlstische gevoelensbe- het Caueasisch gebergte,en door dweepzucht

zorgde hem onderLouisT/
lilèz:meermalen

gevangenisstraf, en hj overleed den 23sten
Julj 1866 te Soisy bj Montlllorency. Vall
zjne geschriften vermelden wj:pluesgrands
hommes de la France (1838, 2 dln)'',
Histoire de l'
armêe de Condê (1844,2dlnl'',
listoire des guerres de l'Ouest (1792ml

en vrees vervoerd, legden velen den eed af

om uitsluitend voor de godsdienstte leven en

voorhaarbelang strjd te voeren.Deze droegen den naam van Muriden en leefden a1s
ordebroeders, Onderworpen aan een iman,
een navolger van den Profeetj bevoegd om

a1s uitlegger van den Koran op te treden.
n vernletigde het beset'eener persoonljke
1
81a
#/1848,5dlnl'',- onderscheidenebljspe- Me
1en,een drama, en eenige romans.
verantw oording en zoeht heilin eene letterM urexide (purperzuurammoniak)ishet ljke vervulling der wet. Z00 ontstond een
ammoniakzoutvan hetin vrjen toestandniet nieuw staatkundig genootschap van eenige
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weg hield tusschen de schier ruwe manier
van Ribera en de oversentimentéle: die hem
later kenmbrkte. De waarde van dle schilde-

honderdduizendestrjdlustigemannen,dienaar
politieke onafhankeljkheid streefden. Kasimoella, een leerling van den stichter, aanvaardde den strjd tegen de Russen, doch
stierf in 1832 iiz Ghimri, waarna men aanvankeljk van de nieuwe secte niets meer

rjen is vooral gelegen in fle vaardigheid,
waarmedehj lichtenschaduw zoowistzamen
te smelten, dat zj een tooverachtig waas
geven aan zjne iguren.De madonna'svan
M'
l
trillo zjn beminnel
jk en schoon, maar
dragen een aardschen stempel. Hooger ideaal
zweefdehem voorden geestbjhetschilderen

bemerkte. Inmiddels versterkte deze in het
geheim d00r den invloed van Gltamzat .& .g
hare kracht en w erd onder het bevel van

l'
amyl,desgeljkseen leerling van denstich-

der stukken, die de pontvangenis''voorstel-

ter,eenegeweldigeOorlogsmachine,waartegen

de Russen t0t in 1859 moesten strjden.Sedert len; m en ontw aart daarin eene uitdrukking
de vernietiging der Muriden Onder Sl'amylis van heilig verlangen.Hoogstbevallig zjn de

de kracht van den Islam in den oaucasus kinderbeelden van Jezns'q het schoonste van

geknakt, zoodat m 0n thansnietverwachten
kan, dat die secte in den tegenwoordigen
00r10g (1877)hethoofdtergtlnstevanTurkje
verhefen zal,

deze bevindt zich in het muséum te Madrid.

Spaansch schilder) gedoojt te Sevilla den
lsten Januarj 1618, Ontvlng onderwjs van
de Ccqsfillp en begafzich in 1643 naarMadrid,
waar zjn landgenootDiqqo T'
Qllyglezhem in

waren in staat om met hunne copieën zelfs
geoefende kunstkenners te m isleiden. M en

Do0r hem geschilderde portretten zjn zeer

zeldzaam.Van de stukken,die aan hem wor-

den toegekend,zjn vele onecht.Zjnebeste
M urillo (Bartolomé Esteban),eenberoemd 3 leerlingen, Tobar,M eneses en Villarieensio,
vindt stukken van zjne hand in de Pinaco-

theek te M iinchen,in deEremitagete Petersde gelegenheid stelde,om copieën te schilde- burg en vooralin hetLouvreteParjs;voorts

ren naar debestestukken inhetKoninkljk heeftmen erinItalië?Engylanden0nsVadermuséum en in het Escuriaal. à
Hkrillo be- land (bjv.in hetMauritshulste'sGravenhage),
'
studeerde er gedurende 2 Jaar de meester- maar verreweg demeesten inSpanje,in het
stukken van Ribera en Velasguez ep keerde koninkljk muséum teSevilla.
M urner (Thomas), een Duitsch hekeldaarop terug naarSevilla,waarhj doorzjne
schilderjen in het klooster San Francisco schrjveruitdedagen derHervorming,geboweldra grooten roem verwierf.Nu Bchiep hj ren den 24sten December1475teOberehenheim
met groote stoutheid een oorspronkeljken, in den Elzas, bezocht de schoolder Barrehoogst bevalligen stjl.T0t zjnebeste stuk- voeters te Straatsburg,trok vervolgens als
kenuitdientjdbehooren:pDeheiligeLeander reizend leerling doorFrankrjk,Dultschland
en de heilige lsidorus'',te voren in de groote en Polen en was omstreeks het jaar 1499
sacristy der hoofdkerk? en 4 schilderjen in gaardiaan in het Franciscaner klooster te
de kerk van Santa Marla laBlanca teSevilla. Straatsburg, waar hj wegens zjn schimpIn dejaren 1667- 1678 bestuurde Murillo(1e schrift:rlnvediva contra astrologosete.''werd
werkzaamheden der vergulding in dekapittel- weggezonden.Daarna vertoefdehtialsOpenzaal dier kerk, vernieuw de de hiéroglyphen baar leeraar te Freiburg en gaf onder den
van Pablo de Cd.
s.pd#e.
: en schetste in deovale titel: pNova Germania (15021'' een boek in

schildeà van den koepel de 4 heilige aarts- hetli
cht tegyn de rGermania''van Wimpfebisschflppen van het aartsbisdom en eene Rzw.De maglstraat van Straatsburg legde bes
l
ag
op
dat boek,hetwelk op 6 exemplaren
XOntvangenis'' in olieverf. Het schitterendst
tjdperk zjner kunst strekt zich echter uit na vernietigd w erd, doch in 1874 met het

van 1670- 1680.In 1674 voltpoide hj8groote werk van W impfelin.
g op nieuw isuitgegeven.
schilderstukken, welke de werken der barm- M urner werd in 1506 door keizerM aœimiliaan
hartigheid voorstellen,voor dekerk van het als dichter gekroond,woonde bj afwisseling
hospltaal San Jorge de la Caridad, welke
zich onderscheiden door coloriet,teekening,
gelaatsuitdrukking, compositie en misleidend
perspectief. Slec,
hts 3 van deze bevinden zich
n0g daal ter ylaatse. V00r de kerk de l0s
Venerables schllderdehj eene))Ontvangenis''
en een ppetrus''1 en voor het hospitaaleene

te Straatsburg ,Bern, Fl.eiburg en Trier, en
vestigde zich in 1519, na eenig vertoef in
Italië en Zwitserland, weder te Straatsburg,

Openen van eene schilder-aeadém ie te Sevilla

moristiseh is voorts zjn boek: rDie Miille
v0n Schwyndelsheim und Gredt Ml'illerin Jar-

waarhj in 1512 zjn hekelschrift;rDie Narrenbesehwörung'' in den trant van het sNarrenschiff''van Brantterperse legde,D itwerk

werd bj herhaling gedrukt!hj geeselt in
HeiligeMaagdmethetkind,terwjlzjbrood den tongval van den Elzas daarin de gebreuitdeelt aan vreemde priesters''.Terwjlhj ken en dwaashedenvan zjn tjdenverschoont
bezig was met hetsehilderen van eene ,Ver- geen enkelen stand,Ook diendergeesteljken
loving der heilige Catharina''voor het hoofd- niet. Tevens verscheen zjn pschelmenzunft
altaar der Capucjnerkerk te Cadix,vielhj (1512)''
, eene bjtende satyre op alle maatvan den steiger en overleed dientengevolge te schappeljke kringen,vele malen gedrukten
Sevilla den 3den April 1682. Hetstuk werd o0k in het Latjn vertaald onder den titel:
door zjn leerling Onorio voltûoid. D0or het DNebulo nebulonum (1520)''.Populair en hu(1660),waarin menzic.
h toelegdeop destudie
van het naakt,werd hj de stichtervan de
achoûl van Sevilla.Zjne beste werken zjn
afkomstig uit den tjd,toen hj den midden-

zeit(1515)''
.Indengrooten strjd,doorLuther
gevoerd) schaarde h'
IJzich eerst aan de zjde
.

van dezen en vertaalde diensgeschrift:pDe
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captivitate babylonica'',- maarbehoordelater
Joltn Jffxrrl,
ng der boekhande,y, de koni
totde hevigste tegenstalzdersvan den Hervor- laars te Londen.Ilj werd geboren in 1778,
lgley alsdeelgenoot
mer. Hj vertaalde de verhandeling van Hen- aanvaardde in 1803 metH '
#zrià VIIIval'
lEngeland:,,Deseptem sacramen- den boekhandel van zjl
z vader en breidde

tis''en verdedigde dien VorstilAzjngeschrift: dienaanmerkeljk uit.l1j stichtte().a.in1809
Ob der Kiinig usz Engelland ein Lugnersey het invloedrjke tjdschritt der Tories: pT11e
oderderLuther(1522):
'.Tevensversc.
heenvan Quarterly Review'',en gaf door zijne zFahem eene heftige verhandeling tegen Lnther, mily library (1830- 1841)''hetin velelanden
getiteld:rV0n dem groszen lutherischen Nar- nagevolgd voorbe
el
d 001101*vglksbibtiotheek.
schrjve
rs
ren, wie ihn Doktor M urner beschworen hat Bjna alle
van naam , die toen in
(1522)''.De Koning valzEngeland noodigde Engelandleefden,zooals Byron,Scpff,Shldltey,
hem uit,Om een bezoek tebrengen aan zjn Irving enz.,wist hj aan zjneflrma teverH 0f,en M '
ttrner begal'zich in 1523derwaarts. binden. Hj overleed den zTsten Junj 1843.
Na zjn tert
lgkeer ontving hj van den raad Zjne zaak werd voortgezet door zjn zoon
teStraatsburg hetbevelom zich vanhateljk John?qeboren in 1808 en algemeen bekend
twistgeschrjf te onthouden,en toen hj zich dotll
,zjne pllandbooksf0rtravellers''- het
hiernaar nietwilde voegen,zag hj zich door roode boek der Engelsehe toeristen.
een opstand gedwongen, de stad te verlaten

Sir Georye M '
array, een Bl-itsch generaal.

(1525).Hj nam de wi
jk naar Zwitserland, Hj werd geboren den 6den Februarj 1772 in
werd pastoor in hetcanton Lqzern,woolzde
in 1526 het gesprek over de gndsdienst te

Baden (in Aargau) bt
l, maar moest in 1529
wegens zjne schotsohriftenuitZwitserlandvertrekken.KeurvorstFriedria van dePfalzver-

schafte hem eenewjkplaats,en MltrperoverleedteHeidelbergin1537.Hjwaseenvaardig
en geestigsehrjver,maarzjnemoraliteitwas
nietvan hetbesteallooien hjbezat'een losbandig en avontuurljk karakter.O0k maken
wj nog melding van zjn geschrift:rGaiichmat (1519)'7of1
)W eide derdwazon'')waarin
hj doorvoorbeelden aanwjst,welkemiddelen
en ktmstenarjen de vrouwen aanwenden om
de mannen t0t dwazen te maken.Eindeljk
vertaalde htj ook de rAeneïs''van Viryilius,

Pertshire, trad reeds in 1786 in de gelederen
van het Britsche leger,ondersoheidde zich in
den veldtogt van 1793 in de Nederlanden,
streed in 1801 tegen de Franschen in Egypte
en vervolgens in W est-lndië en nam daarna
als ûfïider van den stat'in 1807 deelaan de
expeditie tegen Denemarken.ln 1808 werd

hj toegevoegd aan den generalen stafvanhet
Zweedsche leger en in 1810 door W ellinyton

bj de landing in Portugaltotehetvan zjn
generalen stafbenoemd.l11diebetrekkingw as

hjtegenwoordigbjallevolgendegevechtenOp
hetPyrenéschesc,
hiereiland.In 1812 werdhj
generaal-majoor, vertrok na het sluiten van

den vrede als chet'van den generalen staf
naar N ool'd-Amerika, m aar keerde in 1815

en sommigen beschouwen hem a1s den ver- vroeq genoeg terug om deel te nemen aan
vaardiger Vall het volksboek Uilenspiegelr'. den lntogt te Parjs.luater werd hj bevelhebHetaantalzjnerwerkenbedraagtongeveer50. ber der trûepen in Ierland? in 1823 lid van

Alurray (De)isd()naam van de grootste hetLarerHuis,en in 1828Onder Wellington

rivier van Atlstralië. Haar stroomgebied is seeretarls van koloniën. In November 1830
grooter dan dat van de Euttraat en van de trad hj af m et het Tory-ministérie, werd
Indus.Zj ontstaatdoordevereenigingvande vervolgens veldtuigmeester-generaal,toen geDarling en debronriviertdoordeinboorlingen neraal,en overleed den 28sten Jtllj1846.Hj
Millewa genoemd).Deze laatste ontspringtaan bezorgde de uitgave der dépêches Van den

de westeljke helling van het MFarragongge- hertog ran J.
f'
t
zû-l:orozw/
z (1845- 1846,5 dln)''.
bergte en loopt onder den naam van Hume
Cl
tarles -d.
f
ig'
l
fd//
?
4.
sM '
array,eenverdiensteljk
eerst naar het noorden en vloeit vervolgens Engelsc,
h staatsman en sehrjver.llj wexd gedoor de bergstreek westwaarts,totdat zj bj boren den zzsten Novcmber 1806y studeerde
Albury de vlakte bereikt. Vandaar begceft te Eton, en deed eene reisnaar Nûord.Amc-

zj zieh westwaartst0taan hare vereeniging rika, waarvan hj verslag gat'in zjn werk:
met de groûte, uit het zlziden van laatstge- DTravels in North-America dlzring the years
noemd gebergte afdalende ztjrivier de G(
)ul- 1834- 1836 (1839, 2 dln;3de druk :1854)''.
born, vervolgens nool'dwestwaartst0t aan Eene andere vrucht van dien togt was het
den mond der Moroembidsji,- en dan weder dichterljk verhaal: prhe prairie bird (1844
westwaarts t0t aan hare vereeniging metde en late<)''. llj werd in 1838 diredeur der
Darling. Zoodra zi
j tpt aan de bergen van Koninkltjkehtlishoudinr,in 1844Opwachtend
Zuid-Australië nadert, wendt zj zich zuid- kam erheer der Koningln, kort daarna secrewaartsen stortzich uit in hetgroote,ondiepe taris van legatie te Napels, in 1846 Britsc'
h
meer Alexandrina (Kayinga bj de inboorlin- consul-generaal van Egyyte?in 1853 gezant
gen), dat door een smal en ondiep kanaal, in Zwitserland, in 1851 ln Teheran,in 1859
door de duinen loopend?m et de Encounter- in Saksen,in 1866 in D enem arkenenin 1867
baai verbonden is.Het dalderrivier isbreed in Portugal.In Mei1875 werd hj lidvanhet
en vruchtbaar,hoew elnietveilig tegen over- Privy council.O0k heefthj nûg uitgegeven:

stroomingen;men vindterreedstalrjke sta- z
?Hassan Or te ehild ot'ëhe Pyxamids (1857,
tions en veehouders.De vaart Op de M tlrray 2 dln),,

is vel'van veilig en alleen kleine stoombooten
kunnen er verkeeren.

M ursuk of îbqoerzoek, de hoofdstad Van

Fezzan in Noord-Afèika, ligt in eene ongeM urray.Onderdezennaam vermeldenwj: zonde,lage vlakte aan denkaravanenwegvan
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Tripolis naar den Soedan,500 Ned.el boven
de oppervlakte der zee en is door een gebastioneerden leem en m uur ter hoogte van 10
Ned. el omgeven. Van hef westen naar het
oosten loopt dûor de stad eene breede straatj
de Dendal, waar de voornaamste gebouwen

dichten meestal van den verzamelaarzelven

afkolnstig zjn.
EenandereMl
uaeus,desgeljkseenGrieksch

dichter,leefde tegen het einde der 5deeeuw
na Chr.en dichtte het kleine erotische epos:
H ero en Leander'' een uitstekendvoortbren-

zich verheFen, en zj eindigt Op een plein, se1 der latere Grieksche poëzj.De laatste

waar de Kasbah,hetkasteeldervoormalige uitgave daarvan werd geleverd doorDlltltey
Sultans van Fezzan, gelegen is. Te Mursuk in 1874.
heeft het bestuur van Fezzan meteen KaiEindeljktermeldenwjdenDuitschenschrjmakam aan het hoofd zjn zetel,alsmedede V0r Johann Karl 2v.ç'
lf.
sJ M usaews.Hj werd
bevelhebber van 500 Turksche soldaten?die geboren te Jena in 1735,studeerde aldaar in
er de bezetttng uitmaken.Met de voorsteden, de theologie,zag zichbenoemdtothoogleeraar
die tusschen palmbosschep gelegen zjn,telt aan het gymnasium te W eimar,en overleed

de stad 8000 inwoners,hoofdzakeljk Berbers. aldaar den 28sten October 1787.Van zjne geZj drjven een levendigenhandelmetdevoort- schriften noemen wj:rGrandison derZweite
brengselen van den Soedan en nemen, in (1760- 1762, 2 dln)''
, rphysiognomische
weerwil van alle verbodsbepalingen, jverig Reisen(1778- 1779,4afleveringeplq',- rvblksdeelaan den slavenhandclder Turken.
mxrchen der Deutschen (1785,5 dln;nieuwe
M usa L.zie Banaan.
druk 1870)''
,- mFreundHeinsErscheinungen
M usaceën isdenaam van eenéênzaadlob- in Holbeins Manier'', -- en rstrauszfedern
big plantengeslacht uit de familie der Scita- (1787)7'.ZjnerNachgelassenen Schriften''zjn
mineen.Hetomvatovérbljvendekxuiden,veelal in 1791 door A.non ffofzdlff: in hetlicht gevanaanmerkeljkegrootte,zoodatzjopboomen zonden.

geljken.Destengelisverschillend vanlengte
en met de scheeden dçr afgevallen bladeren

M uscaatnoot. Het Feslacht Myristiea,

vormt den typus der M yrlsticaceën.De bloe-

bedekt.DezelaatstezjnafwisFolendgeplaatstj men zjn tweehuizig en tOt okselstandige,
gesteeld, aan de basis scheedevormend,m et schaaxs van bloemen voorziene bjschermen
eene groote,enkelvoudige,platte m iddennerf, vereenigd.Hetmanneljk bloemdek iskruik-

van welkeevenwjdig gebogenezjnervenuit- vormig, 3-puntig en dik, en de 6- 8 m eelgaan. D e Onregelmatlge bloem en bevinden dradcn zjn t0t eene zuilzamengegroeid.De
zieh in de okselsvan grootebloemscheeden. helm knoppen springen dootgaans met overHetbloemdek bestaat ult 6 gekletlrde,onge- langsche spleten aan de buitenzjdeopen.Het

ljkeblaadle:;hetvoorstevan denbuitensten vrouweljk bloemdek is op dergeljke wjze

kring is doorgaanshet grootsten kielvormig, gevormd.Hetvruchtbeginselis gekroond met
de beide zjdelingschen van den binnensten een stomp-tweelobbigen stempel en bevat
kring zjn kleiner en het achterste is het slechtseen enkelen zaadknop.D e vrucht ontkleinsten lipvormig.Somttjdszjn de bloem- wikkelt zich t0t eene peervormige bes,die
dekbladeren vrj en somtjdst0teen vanach- met 2 kleppen openspringt.Het groote zaad
teren gespletene buis zam engegroeid.Van de6 bestaat uitgemarmerd kiem wit,w aarin zich
aan den voet derbloemdekbladerenbevestigde op de basis eene kleine kiem m etdezaadlobmeeldraden mislukt gêwoonlt
jk de achterste, ben bevindt.Hetgehee! is dool'een zaadmanen dikwjls zgn sommige Van helmknoples tel omgeven.M .zz?ptçc/zcftz Thb.is de gew one
verstoken.Deplatte helmdrat
ienzjngekroond muscaatnootboûm. Zjn stam bereikt eene
door lange,z-hokkige,naar binnen overlangs hoogte van 8 Ned.el.Deschorsisvrj gladen

opensyringendehelmltnoppen,vanhelmbindsel grjsachtig-bruin en men vindtdaàronder een
voorzlen. H et onderstandig, 3-bladig vrucht- geel sap. De takl
ten zgn sterk verdeeld.De
beginsel vormt 2 hokken met zaadknoppen. bladeren staan meestal in 2 rjenq zj zjn
De enkelvoudige,ronde stjleindigtin een 3- langwerpig,aan debasisbreedgekield,aanden
deeligen stempel metljnvormigetopqen.De topspits, gaafrandig, vanboven donker groen
vruchtkan eepebeszjnmettalrjke,ln eene en vanonder lichter van kleur.Zj zjn kort
brj gelegene zaden,en ook eenesteenvrucht gesteeld en hebben,flngewreven,een specem eteen beenhard endocarpium en een leder- rjachtigenreuk.Degemeenschappeljkebloemsomtj
za
ds
den hebben eeno stulen zjn onbehaard en knedsvormigendraa
chtig eyicarpium. De
lederachtlge schaal,
een zaadmantel gen bjdebloemsteeltjeseen sterkontwikkeld
(arillus) en bevatten eene regte kiem.Deze blad.De manneljke bloemen zjn vleezig en
familie bevat 4 geslachten met Omstreeks 40 met fjne, roode haxen bedekt en dxagen
soorten, die in de keerkringslanden groejen zelden 4 tanden in plaats van 3.M en kan de
bloe
en uitwendig naauweljks
en zieh zoowel door een fraajen bouw als vrouwe
deljke
manne
ljmke
Van
do0rsmakeljke vruchten Onderscheiden.
onderscheiden; doch zj
'iusaeus een mythisch dichtel-,ziener staan veelalalleen,terwjlde manneljketen
en priester der oude Grieken)WaS volgens getale van 3- 5 zjn zamengevoegd. Het
somm igen een leerling van Linltsof van Orphews en heeft naar het voorsehriftvan dezen
godsdienstige plegti
yheden ingevoerd in Griekenland. Zjne gedlchten werden later door
Onomacritus verzameld en gerangschikt doch
Pausanias reedsis van meening,dat die ge-

bloemdelt valtaf, zpodra het vruchtbeginsel
zwelt,en de vruchtheefthetvooxkom en van
eene kleine peer.D eze laatsteiszeerzamcntxekkend, geel, vanbinnen w it, springtm et

tweeklepgen open en vertoontdxn denzaadm antel, d1e scharlakenrood van kleur is en
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het zaad omgeeft. Deze ronde zaadmantel, zj geljken eehterveelOp wildernissen,daar
in do Opene lucht gedroogd, vormt de be- die boomen zjn opgeschoten uit afgevallen
kendefoelie. De zaadhuid is donker bruin zaden en dtls niet regelm atig geplant.D aar
en zeer hard, en het zaad b0l-Ofeivormig. daze niet zeer hoog worden en hetweligst
Het kiemwit is er in een veelvoudig ge. groejen in de schaduw, dektmen zeveelal
kronkelden toestand aanwezig.Zaagtm en de met Canarium cpzz
l/zlffzl:? een boûm uit de fanoot door,dan vindtmen bj deplaatsvan milie der Terebinthineënj of met eene acaaanhechting aan den steeleeneholte,waarin cia.soort. Uit de vruchten perst men voorts

men deoverbljfselen ontdekteenerverdorde muscaatnotenolie (oleum of Balsamum Nukiem.De doorgezaagde Oppervlakte is reel cistae), die, evenals de museaatnoot en de
van kleur en daarop zjn allerleiljnen zlgt- fbelie, t0t de specerjachtige, prikkelende

baar,en de noot heeft een eigenaardigenspe- zelf'standigheden behoort.
cerjae'
htigen geur. Het vaderland der mus- Valz de Banda-eilanden kwamen in 1871
caatnoot is de groep der Alolukken en der omst
reeks S107 pikols (elk van 621/2 Ned.
Banda-eilanden.Dââr zietm en den boom het pond) muscaatnoten, en van Stlmatra 2766
geheele Jaar blnejen en vrnchten dragen. pikols. Van de overige soorten van hetgeReeds lang evenw el vöôrdat de Portugez
'en slachtx
%yrislicavermclden wj n0g:M .tomendie eilanden bereikthadden,kwam de mus- Jt?.
:t
x Thunb.metgrootere,bjna 1/uNed.palm
caatpoot pver Perzië en Arabië in Europa, lange, maar veel minder geurige noten,maar zelfs in den tjd van Linnaeuswasde voorts M . O/plJ ./Z B.van Nluw-Granada,
boom n0g nietnaauWkeurig bekend.De Ne- waa.
'
uit het Ottobavet of de Amerikaansche
derlandersm aakten zich in 1619 meester van m uscaatboter geperst wordt, die op gewone

de Specerj-eilanden en zj volgden ten 0p- botergeljktenald'
aarveelgebruiktwordt,zigte van den m uscaatnoot denzelfden weg, -V .ovgl
cLnalisJTtzr/.van Brazilië,dieeenmindien zj metdekruidnagelshaddeningeslagen. der aangenaam riekend vet oplevert, - en
Zj lietennietsonbeproefdom zich denalleen- M . Oczlôtz .K . W . van de Amazonen-rivier,
handel daarvan te verzekeren,zoodatztide welke de bron is van het octlbà.was, dat
boomen op onderscheidene eilanden deden bj 36,50 C.smelten in Braziliët0thetveruitroejen en de aankweeking Op sleehtsen- vaardigen van kaarsen dient.
kele bevorderden. Dikwjls werd dan Ook
Muscaatwijn is de naam van verschilde geheele oogst dol)r storm en en aardbevin- lende soorten van zotlte roode en wittewjgen verwoest,bi
jv.Op Banda in 1778.Tegen nen, w elke van de muscaatdrtlif verkregen
het einde der voorgaande eetlw werden jaar- w prden. Tot de beste Fransche soorten beljlts 125000 Ned.pond naarEurnpa en half hooren de witte van Rivesaltes en de roode
zooveel naar verschillende plaatsen in O0stIndië gezonden. svas de oogst al te overvloedig,dan gaven onze vaderen een groot
gedeelte ter prooiaan do vlammen,om eene

Baynol van Roussillon, alsm ede de m uscaatLunel uit Lunel.Daarop volgen dievanFrontignac en Montbasin. Die van Bésiers is de
minst geachte en goedkoopste. Van de mus-

daling van den prjste voorkomen.Zelf
s g0- caatwjnen uitProvencenoemen wj:St.Lat
lschiedde dit te Amsterdam op last van bewindhebbers der Oost-Tndische Compagnie,
alsmede te Middelburg. Toen de Engelschen
in 1796 de Molukken in bezit namen, brag-

rent,Cante Perdrix en Ciotat,envandeItaliaansche:die van Syracuse?deMoscato,Nasco
en Giro van Cagliari, dle van Algheri en
Oliastra in Sardinië en verschillende soorten
ten zj den muscaatnootboom over naar Ben- uit Toscane,zooals:de Castelloen deAlbano
koelen op Sum atra.Later bragtdr.Roirbunqh' uit de Cam pagna, en de Lacrymae Christi
22000 boompjes t
lit Amboina derwaarts,die en de Carigiiano uit Napels. O0k van het
binnen weinige Jaren een oogstleverden van eiland Lipari?van Corfu, Cyprus en Candia;
Q0000ç pond noten en 80000 pond foelie, of- van de Canarische eilanden, Spanle en de
schoon de hierdoor opgewekte verwachtingen Kaap de Goede Hoop komen heerljke mus-

in devolgendeoogsttjden nietwerden vervuld. caatwgnen.
Op Isle de France werd de boom ingevoerd
M useatdine noemt men eene ziekte der
doorP oirretcn Ilùberttoonde aldaaraan,dat zjdewormen, veroorzaakt door de ontwikkeéén mannelsjke boom voldoende was vopr100 ling van eene schim melplant,die door Bassi
vrouweljke.In Oost-lndië draagt de boom , ontdekt werd en deswege den naam van
:.
:173, ontving. Die plant ontwikgeljk wj reeds zeiden, gedllrende het ge- Botrytis ./2:.
heele Jaar bloemen en vruchten, doch men kelt zich uit hetligchaam derzjdewormen,
oogst er gewoonljk in Augustus,November ofsehoon deze npg altjd een gezond voorkoen Maart.Het vleesch wordt met de hand men hebben.Zj vermenigvuldigt zich door
verwjderd en defoelie mete0n mes,waarna kiemkorrels, die eene w itte kleur,eene b01men de zaden zacht roost, om alsdan de

vormige gedaante en eene doorsnede van

schaalte verwjderen.Men bedektveelalde 1/5000stestreepbezitten.Komen dezemeteen
noten m et kalk, om den geur te bew aren, onbesmet individu in aanraking,dan verooren de tbelie wordt in de lucht gedroogd, zaken zj gewopnljk in 6 ot'8 dagen den
na met zout water te zjn besproeid. Men dood.Doorgaansneemtdezjwërm alsdaneen
heeftook in W est-lndiëplantaadjesvan mus- etmaalna zjn dood eeneropdekleuraan,en

eaatboomen aangelegd, maar zonder goed na 4 etmalen heeft zich de schim melplant gegevolg. Op de Banda-eilanden heeftmen na- heelontwikkeld,zoodatzj harekiemkorrels
genoeg enkel tuinen met zoodanige boomen; naar alle kanten uitstrooit.
X.
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M uscari Towrn.isde naam van een plan- den van Psamodus,Acrodusen Hybodus.Eerst
tengeslacht uit de familie derLiliaeeën.Het hier olltdekt men overbljfselen van Decapo-

omvat lage, overbljvende bolqewassen,die denot'kreeften (Pemphyx),vanCephalopoden

in M idden-en Zuid-Europa en ln hetmidden

(zeldzame Ammollieten,zogalsAxcestesdux),
van W est-Azië groejen,met kleine bollen, veleCeratieten (inzonderheid Cerasnodosus),
smalle bladeren en digte,sierljkebloemtros- Nautilieten (Naltilus bidorsatus)en inktvissen aan een onbehaarden steel.Van de soor- schen (Ryncholithus). T0t de tweeschalige
ten noemen wj:.M botryoides FG!J#.)met weelkdieren behooren er Pecten discites,Ger-

witte)donkerblaauwe,vleesch-ot'paarschroode villia soe,ialis,Terebrattlla vulgaris en bovenal
bloem en,- =V .comosnm M ill.metgroenaeh- het geslacht Alyophoria met een grootaantal
tig grjze onderste en tkaajeblaauwebovenste soûrten.Van de straaldieren uit den muschelbloemen,- M raeemosnm M ill.m etblaauwe, kalk vermelden wj deoverbljfselen van zeewitteofvleeschkleurijebloemen,in Zuid-en leliën (Encrinus liliiformis), die aanzienljke
Midden-Duitsöhlandhleren daarvoorkom ende lagen vormen,terwjl die van zeesterren en
en elders als sierplanten gekweekt, en M . zeeëgels meer verstrooid voorkomen.Koralen
znosehatu%n W illd-, uit K lein-Azië aan den zjn er zeldzaam, hoewelmen ereen spons-

Bosporus,metgeelachtig grjze,welriekende koraal(Rhi.zocorallium Jenens
e)in grootehoobloemen en eironde bollen, die te voren als pen aantreft,en ook overbljfyselenvanplanten
braakmiddelwerden gebezigd.
heeftmen ernagenoeg nietoygemerkt.
'

M uschaver-pasga of Moesjarewpasja

Demusehelkalk bestaatinMldden-enNoord-

een Turksch admlraal,eigenljk Adol
fk
%lade, Dtlitschland uit3 lagen.De onderste isdepolgeboren in 1805 in hetEngelsche graafschap venkalkten dan volgen deanltydrietyroep en de
Somerset,trad in 1817 in'dienstbj deBrit- kalksteen van Frl#rïcAq
sAcll. In de bovenste

sche marine en verkeerde met de vloot eerst laag vindt m en de m eeste versteeningen.De
in de Zuid-Am eriltaansche wateren en vervol- muschelkalk te Tarnowitz in Pruissen bevat
gens in de Middellandsche Zee,waar hj deel voor
jzert
es
rtsz,
ilverhoudenden loodglans, galmeien
nam aan de expeditie naar Algiers en aan
en m en vindteen en ander o0k in

den slag van Navarino.Bj hetuitbarsten van den muschelkalk bj W iesloch in Baden.Geden Turksch-Russischen oorlog in 1828 ging

hj over in Turksche diensten voerdebevel
op een fregatin de Zwarte Zee.Na het sluiten van den vredelegdehj zichtePortsmouth
met jver t0e op de marine-wetenschap en
klom op tot den rang van postkapitein.In

heelanders is de verdeeling van den muschelkalk ill de Alpen en Carpathen.Hj draagt
hier den naam van Virgloriakalk en splitst
zich in eene onderste en bovenste afdeeling.
De eerste bevat den braehiopoden- en de

tweede den cephalogodenkalk. De geheele

1849 stelde hj zich wederom ter beschikking mtlschelkalkvorminr lshierrjkeraan cephavan de Porte,ontvinghetkommandoovereen
vlaggeschip en werd,schoon zich niett0tden
Islam bekeerende,onderden naam M nseharer

lopoden van verschlllende geslaçhten,vooral
van het geslachtArcestes en md keupervormingen betlekt.De muschelkalk ontbreektin

(Raadgever) totpasja benoemd.Hj besteedde
zjne talenten aan deorganisatie der'rurksche
marine en bragtna de catastrophe van Sinope
(November 1853) de Turksche vlootwed
.er in
@oeden staat.Hj schreef:rRecordsoftravels
ln '
laurkey,Greeee and Ma.lta (1838;2dedruk,
1854)''1 - pr
.
rravels in Germany and Russia
(18t0)'' - en prtlrkey in the Crimean war
(1867).,1

Engeland en ook in hetwestenvanFrankrjk,
althans in het noordeljk gedeelte van dit
land.H et merkw aardigste gewestdermuschelkalkvorming is Duitschland, Waar zj* als
bouw steen gebezig'd w ordten op enkele plaat-

sen veelzoutbevat.Zjismeergeschiktvoor
den bosch-,dan voor den landbouw .
M uséum is eigenljk een tempel der
Muzen en in hetalgemeen eene plaats,gewjd

M ujchelkalk ! in het Fransch calcaiee aan de M uzen,datis,aan geleerdheid,kunst

cozdcl,ilzds of terraIn coscMDdzz, is de naam
van eene dikke kalkbeddingjdie jn M iddenEuropa en verderoostwaarts de bonte zandsteenvorming bedekt. De naam is ontstaan
d0or hetfeit,datvele lagen dezergeologische
vorming een grooten overvloed van fossielen
bevatten, vooral van afdlmkken van schelpen op steenkernen. In Noord- en MiddenDuitschland ligtde muschelkalk op den bonten zandsteen en onder het keuper,zoodat
Alberti ze zamen met den naam van trias

en wetenschap. H et m m-kwaardigst m uséum
der Oudheid was dat te Alexandria, naar

men wil door Ptolemaeus TAîdctWpA/
?
:,
:gesticht (284-246 vöörChr.).Hetbevondzlch
in een gedeelte van het Koninkljk paleis,

hetwelk tevens bestemd wastot bibliotheek.

Dââr vond zich nameljk een kring van uitstekende geleerden vereenigd, die op kosten
van den Staatonderhouden werden,om zich

ongestoordaanhunnewetenschappeljkewerkzaamhedente kunnen wjden.Zj hielden zich

bestempeld heeft. Naar zjne kleur noemde vooral bezig m et letterkunde,zoowelm et de
M erian den muschelkalk bj Baselook eook- beoordeelende, als met de uitlegkundige.
rt4cfv ds lcalksteen. Onder de versteeningen

Voorts beoefende men èr de dichtkunst, de

m den muschelkalkheeftmentotnutoeqeene geneeskunde en de wiskunde. D ie inrigting

zoogdieren ofvogels gevonden,m aar welge- bloeide vooral onder de regéring der P tolevinde sauriërs (Nothosaurus, Conchiosaurus pzt,dfuddzz, doch bleef ook bestaan onder de

enz-), voorts de platte?groote tanden.van Romeinsehe heerschappj. Keizer Clandlws
Placodus en vele overbljtselen van vissehen, voegde er een Muséum Claudianum bj.
zooals de sehubben van Gyrolepis en de tan-

Andere vermaarde m uséa der O udheid be-

MUSAUM-MUSKUSDIER.
vonden zich te Pergamum , Antiochïa en
Uonstantinopel, doch sedert het einde der
middeneeuwen gafmen den naam vanmusétlm
aan eene bew aarplaats van m erkwaardige
voorw erpen van het gebied der natuur ot'der
kunst. Men heet
'
t alzoo muséa voor natuur-
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sen tevervangen.Hethad aanvankeljk eene
draagwjdte van 240 Ned.e1,en men sehoot

daarmede kogels van 70, daarna van 50j
toen van 40 en later van 30 t0t 40 Ned.

Wigtjes. omdat het musket n0g al zwaar
was, had ieder musketier een kussen op

ljke historie, muséa van sehildertjen, van den regter schoudery voorts een musketvork
munten en penningen (dogrgaansechterkabi- en een jzoren lontverjlerger.OnderKarelV
net genoemd) enz.Zulk een musêum verrles had men btj elk vaandel voetvolk 10musdoor den invloed derfamilie IhteteFlorence. ketiers,die aan het hoofd marscheerden;later
Voorts verzamelde men borstbeeldeny om vermeerderde men dat getal tOt 15.W eldra

daarmedeboekerjen en zalen teversieren,

men plaatste ander beeldhouwwerk in de
aangrenzende vertrekken en gaf aan hetgeheel den naam van muséum. H et meest beroemd muséum van dien aard was de Villa
Borgheseop den MontePineioteRome.Voorts
plaatstemeninmuséadeInerkwaardigstekt
m st-

zagmenhen bj allelegers,zoodathetvoetvolk in het beyin der 17deeeuw uitpiekeniers en musketlersbestol
zd,terwjlhetaantalvan dezelaatstengestadigtoenam.Gl
tstaaf

H#p(/'deed de musl
tetten veelligtermaken,
zoodat men de vork kon m issen, en bragt
hetzoo ver,datzjnemusketiersingelederen

gewrochten der oudheid? zooals sehilderjen, vuurden en laaddon, texwjl de Duitsche
zuilen, reliéfs enz. 011 vereenigde die ook musketiers zich Om te laden achterhetfront
welmetvoorwerpen van lateren tjd.Cosimo begaven. Frederik de Groote bragt de snelI tf8 Medéei deetlte Florcnee meer dan êén

heid van hetvtlren Op 5 schoten in deminuut.

muséum verrjzen, en teRomestichtte paus Tegeîl het eind van de 1.5de eeuw werden de
Leo X het wereldberoomde muséum in het
Vaticaan.TeBrescia werd in 1825 t
àen tempel
opgedolven met vele oude standbeelden en
andere merkw aardige voorwerpfln, (.
)n lnen
verzamelde die schatten in een mtlsêum. Te
Napels heeft men het vermaarde Aluséo B0rbonico,thans Mt
lsêf
) Nationale,en te Venetië

bestaatreedslang een muséum,datztlneuitbreiding te danken heeft aan graafLeopoldo

Cict
wstzz't
z.Te Turjn werd in 1824 eenEgyp-

tisch muséum gesticht. Te Milaan heeftmen
een vermaard muséum van munten,hetwtllk

bj den dag toeneemt in uitgebreidheid. Te
Parjs heeftmen in hetLotlvreOnderscheidene

musketiers (1oor de fuseliers vervangen,

althans in Frankrjk.De naam van muske-

tiersisechterllieren daarbehoudengebleven.

M uskus,een prodt
lctvan M osehyszzloe
îcAf-

fer'
tbs (zie Mqskltsdler) komt in den handel
voor in den vorm van zwarte korrels met
een eigenaardigen reuk. D e m uskus is een
zamenstel van onderscheidene bewerktuigde
en onbewerktuigde stoffen,doch de zelfstandigheid, w elke dien geur veroorzaakt, is
onbekend. Men heeft 00k kunstmatigen m uskus, die verkregen wordt door de w erking
van salpeterzuur op barnsteen. De muskus
behoort tot de bederfw erende middelen, en
velen vinden den geur van deze stof zeel.
aangollaam .

rnuséaqo0k hetMusée Uluny iserzeermllrkwaardig. Beroem d is vool.ts ll0tBritsch Muséum te Londen,in 1753 in Montague-house
M askusdier (Mosehus) is de naam van
gesticht?benevens hetKensington-llluséum a1- eene groep uit de fàmilie der Herten,t0t de
daar.W jdersheeftmen belangrjkemuséate herltaauwende zoogdieren behoorende. Deze
W eenen,te Berljn,tePetersburg,teKopen- groep onderscheidt zich door groote achterhagen? te Dresden,te Miinchen enz.,torwjl ltlaauw en, het gemis van horens en de
in 1853 te Niirnberk een Germaansch muséum aanwezigheid van lange hoektanden in de
verrees.In.Ons Vaderland heeftm en,behalve bovenkaak.Onder de sof
ll'ten is slechts ééne,

dieden mtlskusoplevert,nameljk M .zzlt
/e
vcAbferns, iets kleinel'dan eene ree,gedekt met
bol-stelige, broze haren, die grjs en aan
den t0p zwart zjn. Aan de keelzietmen
eene breede, witte streep met een zwartdn
schriftenheeftmenmetdennaam vallpAluséum'' zoom. De Jongen zijn bont en hebben gele,
bestem peld.
onl'egelmatige strepen, en de oude bokken
M usiefgoud of linsltl
phide is eene ver- zjn donkerbruin.Allen hebben een zeer kleibinding van tin en zwavel, wegens hare nen staart.Het mannetje heeft achter den
fraaje goudkleur met den naam van anr'
t
bm naveleen zakje ot'huidplooitwaarin demus-

muséa voor sflhilderjen (rlqrippenhuis,van der
H oop? Fodor, Mauritjhuis,Boynlans,Pavil*
7
ioen:reyler (
)nz.
),een llitllluntendacadzmisch
museum vooruatlurltjkt!historie,alsmede een
voor oudhedllzte Leiden. Ook somlnige tjd-

-fx.
sirf
zwz, at
urnm wzoq
sitdcc
z- en e/ioden*q
kus afgestlheiden wordt. Het vaderland van
.Aoud be-

stempeld.Om hetteverkrjgen,bereidtmen hetmuskusdier is de bergstreek tusschen den

veelal eerst eelz amalgama van tin en kwik, Altaien r
ribeten strektzieh uitt0tin China
vermengt dit met bloem van zwavelen sal- en Oost-siberië.Vooralvindtmen vele musmiak (?n verwarmt ditm engselin een glazen kusdieren aan den oever van het Baikalmeer

kolf;daarna bljft het musiefgoud atlhter in en van deLena.Zj komen zelfsdeswinters
den vorm van een goudgeel,kristalljn lig- nietin devlakteen kunnen uitmuntend klauchaam. llet wordt vooral gebezigd bj het teren,springen en zw omm en.
bronzen van hout.
Tot dezelfde groep behooren het JavaanM usket is de naam van een vuurwapen sche muskusdier(M ..
/lr
plzlïcff.
:l,datzeerklein
der infanterie. Het kwam eerst iIz 1529 in is,het musltusdiervan Sumatra (M .Xtz//cMll,
Franltrjk in gebruik?om delompehaakbus- tlatn0gkleineris,--en eindeljk hetkleinste
47*
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muskusdier (M . ,t
y#-Jdf
x#), geelachtig-rood vinder van de handelwjze om reeksen van
van kleur met witte vlekken en desgeljks waarnemingen dool
- kromme ljnen voor te
op Sumatra te vinden.
stellen.Hj was1id van deKoninkljkeAcaM uskusplanten noemt men sommige démiën teParjs,Montpellier,Stokholm ,Peplanten, welke den geur van musktls ver- tersburg enz.Hj werd beroepen naarDenespreiden,zooals Adoœazaoyc/zcdelïzltx,Geraniwm marken Engeland, Pruissen en Rusland,en
-tlyc/zcfl- , M imvl'
aswzpdcâ,tzf'M: en M alra mo- de Koning van Spaqje bood hem een Jaar-

geld van 25000 gul
den,maar hj wees al die
M uskusrat (Castor zibethicus) is de aalAbiedingen van de hand. Van zjne ge-

naam van een dier,hetwelk t0tde groep der schriften vermelden W I
*@: DElem enta phyJ
waterratten en alzoo t0t de knagende zoog- sico-mathematica ad usus acadelnicos (1726

dieren behoort. Zj is van grootte a1s een
konjn, heeft breede achterpooten met borstelharen, een naakten, zjdelings zamengedrukten staart,eene fjne,rood.bruine,onder
d,en buik lichtere pelsen klierzakjesmeteen

en bj herhaling, ook in het Franschl''-

geometricae demagnete etc.(1729.)'1 - )hTen-

sterk riekend vocht. Men vindt deze dieren
in Noord-Amerika, vooral in Canada aallde

tiones physicae (1734 en laterl'',- ylnstitu-

ssertationes
pD i

physicae experim entalis et

tamina experimentorum nattlralium in Academia delCimento etc. (1731)'',- rlnstitu-

tionesloglcae (1746)':- en :Deaerlspraesoevers van meren en rivieren; zj leven in tantia in humoribuscorporishumani(1739)''.
troepen en bouwen overdekte woningen in
M usset (Louis Charles Alfred de), een

het water. Hun voedsel bestaat des zomers uitstekend Fransch dichtervan dennieuweren
uitkruiden en anderegew assen endeswinters tjd, geboren te Parjs den 114enDecember
uitwortels.Deteenenhunnerachterpootenzjn 1810, studeerde aan het collège Henri IV ,
niet, zooals die der bevers,d00< een zwem- wjdde zich korten tjd aan degeneeskunde
en dç regten, was vervolgens werkzaam 0p
vlies verbonden.
M uskusstier (B0s mochatus),0ok wel een handelskantoor,maar bepaalde zich einmuskws-os genaamd, is de naam van eene deljk, daartoe opgewekt door zjn omgang
soortvan wild rund,datbj eenelengteyan met T'scfer Ràgo, t0t de beoefening der let2 Ned. el korte pooten en een zeer korten teren. Zeer te betreuren is hetevenw el,dat
Btaartheeft,terwjlzjne huid metzeerlange, hj tevenstot een hoogstlosbandig leven ver-

dpnkerbruine haren is bedekt. Ztlne horens viel. Reeds op lg-jarigen leettjd gat
'hij een
zjn aan de basiszeerbreed en staan,even- dichtbtlndel in het licht, getiteld: ocontes
'Espagne et d'Italie (1830)'' die zich door
als bj den Kaaqschen buffel,zeer digt bj d
elkander.'Hj schpntden overgang te vormen bevalligheid van vorm ,innigheid van gevoel
van d.e schapen t0t de runderenqzoodatsom - en schalke geestigheid onderscheidde.Zjn

mi
ge natuurkenners hem metden naam van tweede bundel baarde weiniy opzien, maar
ovlbos hebben bestempeld. Deze runderen destemeerzjn derdegescbrlft:rUn spectaleven in troepen van 20 tot 30 stuks in de c1
L dans un tàuteuil (1832-1834, 3 d1n)''.
vlakten nabj de Hudsonsbaaiin Noord-Amerika, van .60O N.B. tot aan M elville-eiland.
Zj eten des zomers gras en deswintersmos.
W egens zjn eigenaardigen reuk, nadat het
dood is,heeftditdier zjn naam ontvangen.
M usschenbroek (Petrusvan),eenverdiensteljk Nederlandsch natuurkundige,gebprente

Hierin vindt men het eomisch heldendicht:
XNamouna''m eteene toespraak aanrDonJuan

(van Byron4b',die welligt de schoonsteregels
bevat dermoderne Fransche dichtkunst.Zjne
eerste dramatisehe proeven vonden weinig
btjval, zoodat hj geene pogingen aanwendde

om ze te doen opvoeren.iDaartoe behooren:
Leiden den 14denM aart1692,studeerdealdaar DAndrea del Sarto'
'1 rLes capricvs de M arianne'
' en nFantasi
in de wis-,natuur-en geneeskunde,w oonde
o'
', die in 1833 in het

teLonden delessen bj vanNewton,enwerd licht verschenen. In den zomer van datJaar
in 1719 hoogleeraarin de wiskunde en wjs- plaatste hj in de pRevue des Deux Mondes''
begeerte te Duisburg, in 1721 buitengewoon het groote gedicht: rR011a'', hetwelk t0t de
hoogleeraarin de geneeskundealdaar,vertrok beste stukken behoort, wetke hj geleverd
in 1723 a1s hoogleepar naar Utrecht,waar heeft.In die dagen kwam hj in kennismet
hem in 1732 ook de lessen in de sterrekunde George,
$Wz
l# envatteeenehartstogteijketoewerdén toevertrouwd, en ging eindeljk in genegenheid op voordezeberoemdeschrjfster,
1740 alshoogleeraarin de wiskundeen wjs- die,zesjaarouderdan hj,zjne liefdeniet
begeertenaarLeiden,waarhj den 19denSep- onbeantwoord liet. Tn het najaar van 1833
tember 1761 overleed.Hj heettvele belang- verlieten zj Parjs om de ideale verbindtenis
rjke ontdekkingen gedaan omtrentden mag- hunner zielen onder den helderen hem elvan

neet, vond een w erktuig uitt0tproefnemin- Italië te bevestigen. W eldra echter ontstond
gen aangaande de wrjving der metalen, be- er botsing tusschen het koelen berekenend
wees dat zaâmgeperste lucht nietsvan hare karakter van George ,9.1# en den ligtzinniveerkracht verllest, deed proeven omtrent de gen, dweepzieken kunstenaarsaard van de
gekleurde ringen tusscben zaâmgepersteplaten, X - .:dJ.Laatstgenoem de werd te Venetië door

bepaalde het soorteljk gewigt van water, overspanning gevaarljk ziek. Door de zorg-

vond den atmom eter en pyrometer uit en be- vuldiy'
e verpleging van George Sand kwam htj
zigde de electriciteit tot verklaring van den wel ls waar het gevaar te boven,maar ai

regen.O0k zjne proeven omtrentde capilla- spoedig werd zjn gemoed op hetvreeseljkst
titeit zjn merkwaardig.Voortsishj de uit- geschokt door de ontdekking,datzjnever-
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pleegster eene iunige betrekking had aangeknoopt met ztjn geneesheer. Zoodra zi,jne
krachten het veroorloofden,keerde de M qs$et alleen naar Parjs tezug.lnttlssehen had

sultapresente linguadeiGreei(1825)'9en zag

de prachtige gedichten: ,,On ne badine pas
a,
Vec l'amour'':- pLorenzaccio''; pNuits'')
ibl
-an',- rluettre
nstances à,madame Mal
à Lamartine'' - en plu'espoir en Dieu''
alsmede den roman:pLa confession d'un en-

Ligchaam op de Ionische Eilanden, schreef

zich in 1828 door Capodistriasbelastmet de

leiding van het openbaar onderwjs en met

het toezigt op de centraalsehool te Aegina.

eene verregaande zwaarmoedigheid zt
jn geest Na den dood van Canodiutrias keerde hj
omslujerd.In die stemming vervaardigdehj naar Corth tertlg,werd lld vallhetW etgevend

n0g zjne rRenseignements st
lr la Grèce et
stu' l'administration du comte Capodistrias

(18331''
, en overleed teUoriù den lidenJulj
1860.
fant du siècle (1835- 1838)'', waartoe het M uther (Johann Georg Theodor Albert
avontuur in Venetië de stof leverde.ln die Anton):een uitstekend Duitseh regtsgeleerdej
dagen schreef hj eehter ook eenige bevallige geboren den 15den Augustus 1826 te Rottenbl
jspelenenproverbes,zooals:zLeehandelier'', baeh in het hertogdûm Coburg,studeerde te
autjurerderien'' en rLeca- Jena en te Erlangen in de regten?vestigde
pI1 ne f
price'', die gedeelteltjk ook nu n0g t0t het zich in 1853 a1s privaatdocentte Halle,werd
repextoire van h:t Théâtre Français behûo- in 1856 buitengew oon,in 1869 gewoon hoogren. O0k leverde hj in 1837 en 1838 een leeraar in de regten te K önigsberg,in 1863
aantalfraajenovellen.waartoezEmmeline''
?- te Rostoek en vertrok in 18'72 als poborapLes deux maîtresses'',- rFrédpric etBer- 'pellationsgeriehtsrath''en professor naarJena.
nerette'' en mLe flls du Titien''behooren. Hj sehreef: Die Ersitzung der Servituten
Slechts de omgang meteenige geestige vrou- (1852)'',
psequestration und Arrest im
wen,zooals dehertogin deCltsf/rieqs,detooneel- Römisehen Recht(1856)'',- pzIlrLehre v0n
kunstenares R aeltel en de zangeres Viardot- der römist
shen Aetio (1857)'' - ,
?Die GewisGcrcïtzbezorgden0g eenig lichtop zjn don- sttnsvertretung im getlleinen deutsehen Reeht
keren levensweg.
(1860)'j, - rzur Gesehichte des römisch-

Metzjn 30stelevensjaarhad hjechterztjrle kanonischen Proeessesin Deutsr,
hland(1872):'
rlo
annis Urbacllprpeessusjudieii(1873)'',
ls dem Universitiits-und gelehrtenleben
hj in de 17 laatste Jarel van zjn somberen
rAt
leeftjd stlhiep, was weinig geschikt om zjn im Zeitaltex der Retbrmation (1866)'',- rRöroem te verhoogen.In 1852 werd hijlid der m isches und ltangnisehesR'achtim deutstthen
Acadêmie en hj overleed teParjsden lsten Mittelalter (1871)7', - en zzur Gesehichte
Mei1857.Onder deœ rdiehtersvan Frankrtjk der Rechtwissenschatt und der Universitsten
bekleedt hj de eerste plaats.In zjne ge- in Deutschland (1875)''.
dichten vindt men notth de mystieke overgeM uur (Stellaria media Vill.),zie Sterrevoeligheid van de .
TZIIZZIIVJQ:, notth de ge- êll#lc.
zwollenheid va'
n Vietor H ltyo,maarzj onderM uurbloem (oheixanthus Cheiri L.
4 is
scheiden zich door ftjn gevoel,door w ellui- de naam eener plant? die t0t de fam ilie der
letterkundige loopbaan voleindigdtwantw at

dendheid en bevalligheid- Eene uitgave van

Kruisbloemiyen behoort,in hetwild op ot
lde

zjne werken verseheen in 1876 te Parjs in m tzren groelt en in onze tuinen gekweekt
10 deelen.- Zjn broeder PanldeM nsset, wordt, waar ztj in kleur en door verdubbegeboren te Parjs den TdenNovember1804, ling der bloemen vele veranderingen onderheeft eene reeks van veelgelezelz romans en gaat.Zie voortsonder Clteirantltns.
drama's geleverd. De door hem geschrevene
M uurcirkel (De) is een stexrekundig

biographie van den overledene, getiteld:
Altked de Musset (1877)''1heewoor
ft ecdhter niet
aan de verwachtingen beant
. To
en
Georye Sand in harenrom an:mEl1eetLui''eene
poging aanwendde, 0111 zieh voor te stellen

w el'ktuig, hetwelk men thans nietm eer gebrtlikt.Hetbestaat uiteenevasteplaat,voorzien van een verdeelden cirkel,geplaatstin
hetvlak van den m eridiaan en vastgeschrûet'
d
op een in dat vlak zieh bevindenden m uur.
als het slagtoffer der luimen van Al
fred de Het middelptlht van den tsirkel bevat de
A k.$.se/, nam Pawl in het gestshrift::,luui et draaibare as van een ktjker, die alzoo de

Elle (1854)de handsts
lloen op voor zln broe- dienst van een meridiaankjker bewjst. Is
der en Ontslujerde de grievende voorvallen, slechts 1,/4de van den cirkelverdeeld)danheeft
die te Venetië hadflen plaats gehad.
m en een mlm rquadravtt.
M ustoxydis (Andréas), een Nieuw- Aluzen (De) waren in de Grieksche fabelGriekseh geleerde,geboren te Corfu in 1785, leer oorspronkeljk nymtbn van geestdriftwekstudeerde te Pavia in de regten en werd na kende bronnen, vervolgens de godinnen van
de uitgave Van zi
jue ,
1Notitie P0r servire het gezang en later o0k de besehermstersder
alla storia Coreirese daitempieroicialsecolo verschillende soorten van poëzj en in het
XlI (1804)''door de Republiek der Zeven algemeen derktlnsten en wetensehappen.MFtj
Eilandent0tgesehiedschri
jverbenoemd.Daarna ontmoeten haar het eerst bj de dichtlievende
votbragt hj eene reis naar Italië, waar hj Traciërs. Daar ztjin Ouden ttjd inzonderheid
ztjne Illustrazioni Corciresi (1811-1814, 2 in Piérië bj den Olympus gelluldigd werden,
dlnl'' in het licht gaf, en vervolgens naar droegen zj Ook den naam val
z Pilriden en
Frankrjk en Duitsehland. Hj verkreeg van Oiympiadett.Voorts heette men ze Pémpladen
de Russische regêring e0n gezantschapspost
te ptjklllrl
.)
*n, sthreet' Zgne 1
)Considerazione

naar eetz bttrg en eene brolz, beide Pim pla
genoemd,in Piériè, en Libethçiden naar eene
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bergstreek in Boeotië. 00k andere bjnamen 1130k?z van 1796- 1801 dool,k hiller uitgegeontvingen zj van debergen,grotten en bron- ven, waarin Sehiller, Götlte en andere benen, waar zj bj voorkeurvertoefden.Later gaafde dichters hunne beste stukktm deden
verspreidde zich de dienst der Muzen over Opnemen. Na dien tjd zjn in Duitsdlland
Atticaj in den Peloponnestls, over Creta, n0g onderscheidene andere Muzenalmanakken
Beneden-ltalië en Lydld.-- VolgensdeOudste uitgegeven. In 0ns Vaderland verscheen in
sagen zjn de Muzen dedochtersvan Uranu 1819 de pMuzenalmanak'' w aarin de beste

en Gaea (Hemel en Aarde),- volgensHo- dichtersvandiedagen,zooalslilderd'
qk,I'
eitlt,
vcrf
z.
s zjn zj telgen van Zeus(Jupiter)en Tollens,Lootsenz.,hunnebjdragenleverden.
volgens R e'.nz'/#'lI,: van Ze'tts en M nemôsyne. Hj hi
eld zich,onderdehoedevanlmmerzeeb
Haar aantalklimtvan 3 t0t9 envormtsteeds gedurende eene reeks vanJaren staande,maar
eene groep. Van 3 is de diensthet eerst op werd laterdflor nAurora''),1Ilollantl''enandere
den Uelicon ingevoerd,nameljk van M elete pratsht-alm anakkeylmeer el1meerverdrongen)
(Overpeinzing),Mneme(Herinnering)enAoide hoewel ook deze allengs m inder getrokken
(Gezang). Aratus kent er 4 en noemt ze worden.
dochtersvan Zewsen Plusia.Bj Epiol
taem'
us M uziek,in hetGriekstshJtot/ç&zf,afkeleid
vindt men er 7 vermeld als dochters van van Jso/gtt (muse),beteekelldeoorspronkeljk
PLêrus.Hetmeest gewone getal is echter $); de slthoone kunst i11 het algem een;dotsh ontwj vinden ditreedsbjH'
eslod'
usen zjdragen ving vervolgens meer bepaald (1e beteekenis
hierdevolgendenamen:Clio?Mnlerpe,Tltalla, vau toonkuttst ot'van dt3kunst,om door opM el
pômene, Terpsiehore, Erato, Polylt
ymnia, volgende toonen bopaalde gewaarw ordingerl
Urania en Calliope. In lateren tjd - na op te wekken. Tn de muziek wordtdestjl
Tltelkritus werd er Arethusa alsde mtlze bllpaald dool* de toonladder,welke den aard
van hetheldendichtbjgevoegd.
aanwjstvanhetdoorluchttrillingvoortgebragte
De Muzen hielden bj voorkeur haarver- geluid. W anneer eelle regte ljn den afstand
bltlf op den Helicon, op wiens top z(jkun- van een toon t0tzjne oetaafvoorsteltenmen

stige dansen uitvoerden.Zj baadden zich in op deze ljn een zekeraantaltusschenliggende
de bron Hiypocrene en inderivierenPermes- toonenaanneemt,dal)zalelkebjzondereversusen Olmlus.Op den Olympuswoonden zj eeniging van punten eene gamma ztjn. De
zamen met de Cltariten en metH imerus,en

gamm a is lliet beperkten bepaald afgesloten;

dikwjlsvertoefden zj op den Cithaeron,den
è
indus en den Parnassus. Hier bevond zich
de Castalische bron, ednicht
wi
er
eljk
hi
eenruitdronk,
w erd doortinteld van
Floed. In
de zaalder Goden bevinden zi
J* zlch bj de
gastmalen en verrukkendeOnsterfeljkendoor

zj bezit eenige vaste elementen,maarhare
uitbreiding kan gewjzigd worden.Door ver-

kennen; niettemin werden vele beroemde
dichters der mythische oudheid hare zonen
geheeten, 011d0 llaam Van m'tceïtzoïteltis O0k
thans n0g in ZW ang. Daar Apollo de G0d
der profetie is, zjn de Muzen bekend m et
het verledene, het tegenwoordige en de toe-

combinatiën bebben de onderseheidene volken
verschillende keuzen gedaan. Een meer of
minder fljn en ontwikkeld aesthetisch gevoel
w as aanvanltttliwjl
éde eenige leit
lsmallvan het
m uziltaal genie. Niettemin is hetzeer merkw aardig,de verschillende soorten vanm uziek-

schillende volken en in verschillende eeuwen
is deze m tlzikale rtlimte op onderscheidene

wjzen aangevuld.Dewhkuudigetheoriegeeft
thansjuiste gronden aan voor alle verschilhaar gezang. Haar hoofdman is Apollo,des- lende gamm a's, w ier afm eting in vroegeren
wege a
Mksapetes genoemd. De Muzen zjn tjd reeds instinctmatig gevonden wasqmaar,
maagden,d1e geenerleizinneljken hartstogt geljk wj reeds zeiden,uit de vele goede

komst. O0k traden zj welop in scheidsreg- stt
jlte ontledellen llare Ontwikkeling te verterljke waardigheid, bjv. in delz wedstrjd ltlaren.Terwtjldemelodie bestaatuitelkander
tusschen Apollo en M arsyas,enwaagdenzelven opvolgendetoonen,tloetdeharmotl'
le eenbi
jna
zich wel eens aan zull
k een wedstrjd,bjv. onbegrensd aantal geluiden te geljk hooren.
metdeSirenen,desgeljksdochtersvan P'
iêrns. Bt1 de melodie neemt het mtlzikaal gehoolDe plastische kunst stelt de Muzen votl'in sleohts Opeenvolgendeintervallenwaarqzoodra
een lang en ploojenrjk gewaad en meteen eehter de eenstemmige m uzielt in eene vcelkrans van laurier- ofklimopbladeren om het stemmige verandert? wordt het gehoor ge11oofd.
noodzaaltt, om zeer zamengestelde vergeljM' uzenalm anakken zjn dichterljke kingen te maken,en geljk bj de melodie
Jaalboekjes, welke reeds in de voorjaande de gam ma's zich langzam erhand ontwikkeld
eeuw in Frankrjk en Duitschland werden hebben uit de eonsonantenyzoo hebben zic'h

uitgegeven.In Frankrjk verscheen in 1765
een pAlm anac des M uses'' en in 1769 gaven
Gotter en .
Bg)'
e in Duitschland een pxusenalmanach''in hetlicht.Hj werdde rflöttin-

vormd uitdevereeniging van geluiden.Evenals de toonen de bestanddeelen vormen der

burgischer Musenalmanach''van Yosz,in 1770

zjn niet allen te geljk dool'llet menscheljk

bj de llarmonie de attcoorden geleideljk ge-

melodie,zoo zjn de acttoorden dezamenstel-

gerMuzenalmanach''geheeten,omdatdeleden lellde elemelzten, waartlit de hedentlaagsche
van den GöttingerDichterenbond daarinhunne m uziek hare werken opbouwt.De vereeniginverzen plaatsten.In 1776verscheende pllam- gen vall toonen, die wj aecoorden noemen,

de ?TueigzigerMusenalmanach''en in 1777de o0r ontdekt;met groote tusschenrtlimten zjn

DW lenerlscherM usenalmanach,,.s:merkwaaru zj langzamerhand,heteenna lletander,hunne
digste van allen was evenwelderMusenalma- plaats in de nieuw e muziek komen innemen.

MUZIEK.
hem a tegen het antwoord; 40tie leyenDe harmonie kende bj haregeboorte slets
hts h0t t'
zuivere accoorden en w ees alledissonante ac- harmonieofeonlra-sub
ject'
um,hetzelfde alsbet
coorden af.Bj hare eerste ontwikkeling kan tegenmotief,nameljk de figuren,waarulede
de
s
t
e
mm
eh
het
hoof
dt
hema
vergezellenq50de
men haarvergeljken bj klassieketreurspelen
van oude meesters, die a'
ltgd even zuiver, lnssehen-ltammovtie ot'korte ziusneden tOtafbreedel en deftig zjnqin onzen tjd iszj beter king van het them aqG0de doorleidlny ofelken
tevergeljken meteen drama van Rltqkspere, loop vau het thelna dool-de stemmen heen4
waarin de ondeugd de deugd doet uitblinkeu. zj kan volledig en flnvolledig zjnq70den
Bj de Grielten waren stem eninstrumenten teyevlslay ofde wjze,waarop hetthemaheen
altjd éénstemmig,ofmen paarde den toon en weder in de stemmen te voorschjn treedt;
metzjne odaaf;de eigenlt
jke harmonievangt 80 de zamenlrekkiny (stletta)()t'hetaanvangen
aan methet oryanum ofd'Qphonie,een twee- van het antwoord?nûg vöör het uiteinde van
stemmige zang, die het eerst beschrevell is het themaq90hetoryel
plutt,nameljk in har-

door den Vlaamschen monnik Ilàebald in het
begin der lode eeuw . Gny d'Avezzo, eene
autoriteit in de mtlzikale w ereld in de llde
eeuw ,heet'thet eerst gewaagd,deintervallen
der quart, quint en odaaf te verbinden.In

m flllisdlen zin een lang aangehouden bastoon,
waarboven eeneopeenvolgendereeksaceoorden
voortgaat, w aarvan sletthtshet eerste ez
n het
laatste met dien aanhotldenden toon in harm onische betrekkiug behoevell te staan;het
Frankrjk en Vlaanderel
z Werd de discantns komt tegen het einde der ftlga. Avat Inen
op het einde der llde eeuw aangenom enqhet echter volgens tle theorie atst.gmpagnem ent
is als het ware eene innige verbinding van noemt,komt n0g nietin hot,vloejendespel

tweemelodieën,diezooveelmogeljkverschil- vall de fuga voor;wj zjn z0ogewoon om
len? en toeh naast elkander voortschrjden, tegenw oordig de m elodie begeleid enversterkt

elkaaropvolgenenonderstetlnen,zondereenige te hooren door eene reeks van opvolgendeaconderlinge stoornis te veroorzakell. Voorts coorden, dat wj uloetjeljk een muziekstjl
hebben vooral Nederlanders de grondslagen l
tunnen begrjpen, waarin alle ondexdeelen

gelegd voor de toonkunst, geljk deze zich geljke waarèe hebben. De gewjde muziek
later heeft Ontwikkeld. Van hen waren de heeftinttlsschen deaecoordenleeraanmerkeljk

eerste in contrapunt geschrevene m issen af- ontwikkeld.M en deed de nluzieksttlkken einkomstig. Inzonderheid vermelden wj Dnfay digen met een volkomen ac,coord, zulk een

(1389 1432), kapélmeester der Pauselljke nameljk,datde drieeerstelleventotlnen (de
de stichter der voortreffeljke Venetiaanst
The tjdwerden demil
zetlrtorts,dienietharmonise'
h

kapél te Ronlet alsmede Adriaan Trrïlltznz'f, octaaf,dequinten deterts)bllvat.Gert
limen

m uzieikschool. Als laatste vertegenwoordiger is m et den grondtoon? de quarten de sexte
der Nederlandsche sehool wordt Orlando #ï afkeketlrd.lletaceompagnementvan hetma-

Lassotde beroemde tjdgenootvanPalesirina: jeurkoraalvan de16de()eL
lw isgt
.
)woonli
jkuitgenoem d.Na dezeeerste proevellwerddem u- luuntent
l en getuig'
t van eenzeerftl
'
n muzikaal
ziek meerbewegeljk;zjzochtmeervtlrschei- gevoel.De Hervorming heeft vetllbtjgedragen
denheid van beweging;hetgevllelvanmaaten t0t ontwikkeling derharrnouie. Lntlter w ilde
haxmoniewerd zuiverder.Meu vonderspoedig niet,dateen godsdienstig gezallgeenellltllfltlie
behagen in, om dezelfde phrase in verschil- zf
lntlërweêrklank Ofuitdrukking bleet'qhi
*
jzt
llf
lendetoonhoogtentehborenhtlrhalen?btjv.(
1001. sehraet?ontlel-seheidelle vetzlstttlllluige koraltln.
vrouw ell-, mannen- (,11killderstelnnlen.D eze M el'txfltlltt de eenheid ltiet.lttfttl1-iItta*anonisehe
'rhaling, l'naar in lllll-ïl'
?
1f)l1islslle veretlniging
vorm ,waarbjdezelfde zangtwee-,drie-,vier- l1t.
zelfs t0tvjfmaalkan herhaald worden,wordt der stelnulen.O0lt dt.l1t.llatltolïeke Kerk gctcanon genoemd. Htj gt,doogt lanye muziek- voelde op hare betlrt btlht-lel'tf)?oll'l de uitllrltksttlkken en is daarom zetll'geschlkt vtlol-ge- killg van hetgezang tf
'
!vtllnietluzt#n.DfàAvi
jwjde mtlziek,waarin lte'
tkoor tle gevoelens ziging daarin Averd begonni?n dtltlr P,cfleslrltla

moetuitdrul
tlteu vaneelettllrjkevtl
rgadering, (l524--.
1590)? hi
jwas t
le leltrling van Cl(ç?f(?:
waa'
rin allo leeftjdell zjn vertegenwoorc
ligd. Goud-livel,eeu lltlgenotlt,die i1)(1e1'lSt. lsarDe nieuwe stljltrad echttlrbtlitttn t
le kerk,en theloluetlsnaeht te luyoll verluetlrd wel'tl.1-Aaliet,doorzich indew ereld tebegeven,sporen
aehterin hetmadriyal,hetveelstemmig kerkgezang ofde motet,en in de dallsm uzitlk tler
16de eeuw. M en kan tle..fkya als eelle verbtt-

J:.
s'
/'r'J0,?f
z kon niet geheelnlet de Oude flvtlrle-

veringen breken, hi
j zag zieh genoodzaakt,
()14t llttt tllema der otlde Grerroriaanstthe llltlziek?gesehreveu il'
lt1llfll
terk'
eltjkettlflnstr
llalen,
teriug van den '
voorgaandellstjlbesellot
lwen; te behouden. O()k llad hf-j zeerveelnlotlite,
de phrase ot'hethoofdthema wordti11versehil- Om t1e Otlde lAlelotliepl'lluetharluollistth atsttolulende toonhoogten herhaald;maardestemm en pagnement 0p te ltlisteren. 1)'
(1() kofll'tln van
volgen elkander niet eenvoudig op; zj ver- Palestrina enzjneti
jdgenootenbestaansleehts
mengen zich ook Onderling,en het genotbe- uiteenebi
jnaOnafgebrokenereeksvan cûnso-

staatjuistdâârin,dat1ï1(
)l
1 die stelïlrnenvolgt
en ondersclleidt.In eene j'
uya ontlorseheidt
m en:10 hettilema ofd()eenstem migephrase,
die d001
.e1k derpartjenop hare betiz'twordt
opgevat en doorgevoérd; 20 het antwoord ot'

nérelldo act
soordenqde volle tts
e,
oorden zi
jn
alti
jd :ö($geplaatst?datzi
j hetgrof
ltstmogelt
jk harmonisch effet!tl1eb)f!lt.'
Dissolante lttst.,otprt1ellkwamtlllerwcillijr. il1vt
.)
or.l-liel-tltltlli de luel-st. luogeli
verkri
jgen zi*#
ke zattlltlleid
-i

comes, datis de herhaling van het thema in tln eelle vtlrhevene rtlinll(
)il. Lrit zi
jpl(
.
)st
lllool
de bovendpminant of' onder-quart; 30 het zi
jn geboren G.a4.
llçqv'
l(15$14).
--1629), wiens
tegenm otiet'0t'de melodisehe voortzetting van bet.oelnd àlistlrere''voor twet!vierstellllnige
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kxrenn0g alleJaren in dePaaschweek inde
Pauseljke of Sixtjnsche kapél uitgevoerd
wordt4- T.L. Tsïft
vïl(1685),een SpanJaard, en later een geacht kapélmeester te
Rome; - F..
#l.
y (1650-1714),van wien
insqeljksn0g elkJaaromstreeksPascheneen
X
Mlserere''in gezegdekapélgezongenwordt;
G.Barnaba (1647- 1732),wiens16-en24stemmige kerkeljkecompositiën nOg dikwerf
ten gehoore worden gebragt,en veleanderen.
In genoemde Sixtjnsche kapélis de oudegestrenge stjl van Palestrina onveranderd be-

men A.é'clzllffï (1658-1728). Hj voerde

de obligate of geaccompagneerde redtatieven
in,verbeterde den vorm deraria,die nu,als
zelfstandige kunstvorm en afgescheiden van
hqt recitatief,uittwee deelen en een da capo
van het eerste deel bestond, gaf den zang
eene grootsche,treffende uitdrukking volgens
de gewaarwordingen, driften,hartstogten en
sitiuatiën der handelende personen, m aakte

deinstrumentatievri
jeren zinrjker:enveerde,
evenals S'
ully in 1760 te Parjs,ln Italië de
eigenljke ouverture in.Onder de begaafde

waard gebleven, en aldââr worden geene opera-componisten komtvooralvoor& T ..AJandere w erken, dan uit die school, en 00k mea'
u (1683- 1764); deze heeftveelbjgedraniet anders dan op den Ouden tranten zonder gen t0thetvaste stelselderharmonie.Latere

G. #r. Glikk
aceompàqnementgezongen.lntusschen onder- beroemde componisten zjn
ging)bulten de kapél, Palestrina'
skerkstjl (1714-1787),deeigenljkeschepperdertegen-

van lieverlede aanmerkeljke veranderingen, w oordige opera?- Cimarosa (1755- 1801),vooral wat het melodisch karakter betreft. &zzlpzlM ayer (1743- 1816),.F.Paer (1774Viadaxa, van Lodi, voerde het eerst het 1839), enz.T0t den nieuwen tjd behooren
accompagnement van den zang met instru- vooralRossini(geb.1792),Verdi,M devbeer,
menten in, en wé1te àlantua in 1506.Deze Sel
tumann,.
StBerlioz, A. W ayner,enz.0muitvoeringen verkregen den naam van kerke- trent het Orkest weetmen,datde viool-virltjke concerten (concerti sacri).Van toen af ttloos Corilli, die reeds in 1686 een corpsvan
dagteekent de invoering der basbecjfering, 150 leden te Rom e dirigeerde,als de eerste
ten dienate der orgelspelers.Een n0g grooter oprigter van regelmatige orkesten mag be-

verbeteraar der vrp
-e melodie in de kerkeljke
muziek was G.CarLssimivan Padua (15821672), die te Rome de cantate,hetmoderne
reçitatiefen deeigenljkeinstrumentalemuziek
bj de godsdienstoefeningen heteerstinvoerde.
A1seenuitvloeiselderkerkeljkemuziek van
dien tjd mag men 00k hetoratoriwmbeschouwen.Er werden reeds Fn vroegeretjden van

schouwd worden.J.Haydn (1732- 1809)was

het intusschen voorbehouden, het Orkest als

eenwaarljk zelfstandig,alseenbozieldwezen
te doen optreden.Hj heeftdesymfonie verheven t0thetgeen zj thans is,hetgrootste

en verhevenste van al de instrumentale m uziekstukken. Raydn'swerk)de verheëng en
veredeling van de instrum entalem uziek,z00het Christendom luide,plegtige voorlezingen a1s de sonate, hetkwartet,de symfonie,de
van het Evangelie,bjv.van hetpassie-Evan- Ouverttlre enz., werd door 'W . A. M ozart

(1756-1791)enL.van.
fdd//lordzl(1770-1827)
gelie,0y vrjdagvoorPaschen doorverschei- vol
tooid. Afgezien van de onderscheidene kadene prlesters op dialogisch recitatieven toon
n inde
metingemenrd koorgezang gehouden.Zooda- raktertrekken van e1k dezer drie helde
het vro-

nige psalmodleke voorlezingen, 0ok Inet in- kunstwereld (te weten Haydn, a1s
gelaschte m uziek, vonden Omstreeks 1540 ljke) zich onschuldig verlnakende,dankbaar
dikwerfplaatsindekapélofbidzaal(oratoriltm) m innende 0n aanminnige kind,M ozarta1sde
van St.Philippo diNeri,te Rome)vanwaar levendige! vurig minnende en beminneljke,
de benaming van oratorium is ontstaan. In levenslustlge jongeling,en van .
D-JF
Zt
//I
dZ
C,als
1600 werd het eerste oratorium in het Open- deernstige,krachtige,ondervindingrjkeman),
baar te Rome uitgevoerd,waar deze nieuwe zooals men die in hunne werken uitgedrukt
muzikale vorm alom verspreid en met jver vindt,heeft elk van hen dem uzikale vorm en
aangekweekt is. De stof t0t het oratorium verrjktenverbeterden demuzikalehulpmid-

leverden de Bjbelsche gebeurtenissen,

delen vermeerderd;voornameljkheeftlaatstge-

Destjldiercompositiën wasgeheelovereenkopstigmett
'
liendermissen enhymnenvandien
tjd. A1s Oratorium-componisten zjn vooral
bekend & Haydn(1732- 1809),F.Mendeleoltn

stouterevlugtgegeven.Zjnevormenzgnbreeder
en rt
limer;zjn stjlisveelstemmigerenkunstmatiger;ztjnegedachtezjndieperenernstiger;
zjnemelodieën zjn grooter,langerep stand-

voortsallegoriënvanzedektlndigeninhoud,enz. noem de aan de instrumentale toonkunst eene

Wlrfplt
fy (1809-1847),G.T..
/.
fJ0
1#:J(1684-

vastiger naar een bcpaald puntstrevende,dan

1759)en Sebastian WccFz(1685- 1750).In de die zjner voorgangers.ll!J
'heeftdereineineerste helft der 17deeeuw verscheen het we- strumentaalmuzlek t0twoordeljkedichtkunst
reldsch dramal eerst later Mopera''genoemd. w illen verhefen en de toonen a1s w oorden
De verdeeldheld, die alras Ontstond ttlsschen verstaanbaar willen maken. Als waardige
degeleerde contrapuntisten,welkezichslechts tjdgenooten,van welkeechternietéénzjne

g
met kerkeljke compositiën bezig hielden en hoogte bereiktheeft,noemenwtj:A.Atmldr.
de wereldsche muziek verachtten,en de be- (1767- 1821), 1. .
Aopil
?er.
g (1780- 1841), F.
oefenaars van deze,die meestaldilettanten of k'
iez (1784), F.E.Fcycc,(1789- 1814))L.
zangerszondergrondigekenniswaren,belem- z
gol,r(1783)en Marsaneg'(1795-1861),die
m er4e haren voeruitgang.Eeret laterbegonnen zich respectieveltlk door het componéren van
0ûk de kerkeljke componisten en geleerde sonaten, kw artetten, Ouvertures, symfoniën
contrapuntistenzichmetdeoperatebemoetjen, enz. hebben Onderscheiden. Van de toonkunen haren bloeite bevorderen.Onder hen vindt stenaars)die vervolgens)na dereeds tevoren
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aangehaalde!hetztjin hetbespelenvan,hetzj DDiscoveries On the site OfancientMycenae
in compositidn voor de pianoforte,hebbenuit- (1877)'/.

gemunt,m ogen denavolgende hieropgenoem d
M ycoderm a Pers. is de naam van eene
worden: Qlementi, Cramer, Dussek, X'
d
4AI(5I, sehimmelplant (zwam) uit de afdeeling der

Hummelt'
tl
ozl'
Ikkbee,Moseheles,Czernq?Kalk- Cryptfneoocën. Ztj groeit Op de wjze van
brenner,Tield,K lenyel,Bevyer,zHayer,.DJAI:'
Z',
Niels Gade,Tltalberg,Cltopinn.ZidZJ, lùlo'
tv,
Rubr
instein en Tansig,envandegenen,die zich
door virtuositeitop de viool,ofdoor compositiën voordatinstrumentonderscheidenhebben:
Baillot,Kreutzer,M ayseder,Lafont;.PecAJJsehek, L .Spoh,
r,Pmqanini,de .PJk'ïp/,Ervut,
Ole .#'
lf!J,Penme, Fïdzlzfd?ze .
s,Leonard,BazzinL, k%ivori, A 1 W ievtiatvski en A. TrrilAezze.
Van de viololzcel-virtuozen mag naastW.Romberg n0g Rervaisgenoem d w drden.Hetbestek

gist met Ovale of rtllronde,t0t vertakte cellenreeltsen verbondene cellen,die een kletlrl()0s vlies op de oppervlakte van bedervende

vloeistoffelz vgrmen. 5Vtj vermelden M .'
pi)?i
Desm. en M . cerdrïqso eDesm., die een dun,

witofgeelachtig vliesleggen f
)p wjn enbier.
De cellen zjn 0)ces- 0,ee: Ned.streep lang en
0,::2--0,c:aNed.strëep breed.Zj werkenniet
als gist,maarbevorderen hetbederf,doordien
zj zuurstofleveren aan wjn en bier,de Ontbinding in koûlzuur en watervëroorzaken en

van dit overzigt gedoogt niet, over de btj- alzoo die vloeistoffan geheelen alveranderen.
zondere hoedanigheden en karaktertrekken
dervoornaamstekunstenaarsuitteweiden,alsmede, niet Om de namen der zangersen der
virtuozen op blaasinstrumenten,zooals flait,
oboë, klarinet, faggt, hoorn, trompet enz.
te vermelden. Genoeg, dat de virtugsiteit op
al deze en andere instrumenten zoo hoog
geklommen is, dat velen aan hare verdere

Te voren rekende men t0t dit geslacht()ok

de azi
jnmoer (M.aceti Pasteur),waarvarl de
cellen slechts 0,::15 Ned. streep lang en half
zoo breed zjn en desgeljks eel vlieslf)op
den azjn vormen.Zj vertoontzieh steedsbj
de azjnzt
u'e gkstiug en werktvolgensPasteur
inderdaad als gist, doordien zj zutlrstofop
den alkoholoverbrengt,die zieh daardoorin

ontwikkeling twjfelen. 0/ het gebied der azjizzutlr en waterontbindt. Daaroln werkt
ojeramuziek is inzonderheld a1s de nieuwste dtàze schlmmelplant alleen,wanneerzj zich

rlgting die vaù Rlcltavd lrrtwozyr vermaard. aan de oppervlakte bevindt.De sehaafspanen,
Volgen! hem moet uit de ropera'' ofliever waaroverm en verdtlnden alkohollaatloopen,
uit het rm uziekdrama'',in eene muzikale de- die in azjnuloetworden omgezet,dientmen
clamatie hersc,
hapen,alles verwijderdworden, eerst met aztln te bevochtigell, 0111 er die
w atden gang derhandeling kanbelem meren, sehim melplanttedotlllontstaan,daardealkohol
bjv. de aria'
s? duetten en ensel
ublestukken. onveranderd heenloopt door zuivere se'haafTevens m oet dit pkunstwerk dertoekom st'' spanetl.
gesteund w orden door alle kunsten?inzonderM yconus (Myko1ûs),éél1derCycladische
heid door de dichtkunst, de mtlzlek en den eilanden, ten zuldoosten van Tinos gelegen,
dans,- voûrts doordeschildcr-.beeldhouw- heeft eene oppervlalkte van ruim 2 (n geogr.

en bouwkunst.Zjnerigting heeftvurigevoor- mi
jl, vormt eel
ztt naakte, onbesproeide gra-

standers, zooals Fr.Brendel, A'
JcAcz.# Poltl, nietmassa, die zit!h ter hoogte van 264 Ned.

H.rt
lziBûlow enz.,maarookheftigevjanden,
zooalsLobe,AS:A!,Jal
tn,BernsdoLfenanderen.
W aynerheeftvoûrdeopvoerillgzjnerstulkken
teBaireuth een yebotlw gestitthten vooralin
den rNibelt
lllgenrlng'',eenetrilogie,zjl
zideaal
zoeken te bereiken.Op de vraag Ofzt
jne muziek inderdaad die der toekom st is, kan nog
geen beslissend antwoûrd worden gegeven.
Yan de Nederlandsdle eomponisten van

el verhaft, maar levert tokth goeden wjn,
ztlidvrut
shten el1een weinig gerst.Deljsters,
die er Jaarljks in Ontzettend groote menigte
verschjnen,worden er in azjn ingemaakt,en
ztjn zeer gezots
ht.De inwoners,Myconioten
genaamd, waren reeds van otlds bekend a1s

bekwam e zeelieden en vinden hun bestaan
in sttheepvaart en handel. Alen telt er 6000.
De evenzoo genoenld: hoofdstad aan dew estonzen tijd worden 1l. Hol, J.Verhulst,J. kust heeft eene goede reede en ruim 3000
J. G. N icolai) J. Coeaen, W illems, Viotta, i
nwoners(1870))en aan denoordkustligtde
W orp, G.A .A '
e/zlz:,Bargielenz.metg1'oo- kleine havenplaats Panorm o.In de dagen der
ten lofvermeld.
Otldheid verplaatste men het tooneelvan den

M yeenae is de naam van eene stad van strjd met de Reuzen derwaarts,en men beOud Griekenland,gelegen in den noordeljken schouwde het gebeele eiland a1s het grafder
hoek der vlakte van ATgos. Men vermeldt, van Iléraclls tllêrcllléslverslagene Reuzen.
dat ztj dt
lor Perseus werd gesticht, en zt'
J M ygale W alck.is de naam van een ge-

w as de zetelvan Ayamemnon en de hoofdstad

slatsht van spinnen,datzich door 4spintepels

van een klein Achaeïsch rjk.Hoewel van en door behaarde pooterl Onderscheidt. Van
vestingwerken voorzien,werd ztjin 463vöôr de soorten noemt
an wj de voyelspin (M.aviChr. door de Argivers veroverd en verwoest. culal'
ia Walek.?ziebi
jgaandeiguur),diezich
M en vindt thans hare bouw vallcn, de over.
. Onderscheidtdoor hare aanmerkeljke grootte.
bljfselen van een Cyclopischetlringmt
lur met Ilaargeheeleligchaam ismetgrovegrjzeen
de vermaarde Leeuwenpoorten 2 onderaard rosse haren bedekt.H etw eefselharer netten
sr'he gebouwen, koningsgraven uit den tjd is zöö sterk, datklëine vggels daarin gevander Atriden, b'
Ij hetdorp Charvati,niet ver gen bljven endool'despinverslondenworden.
van Argos. Sedert 1876 worden er met goed O0k sl
tligt zj in vogelnesten oiu de ejeren
gevolg opgravingen gedaan door Schliemann, uitte zulgenofzich van deweerloozeJongen
die daarvan verslag heeft gegeven in zjne meester te maken.Zj verschuilt zich in de
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reten van oude boomstammen en onder dak- een zjdeachtig spinsel bekleed zjn.Aan de

binnenzjde van het deksel zjn kleine indruksels,waaraan despin zichmetdehaakjes

randen gedurende den ejertjd.Datdezespin
vogels vangt is reeds voorlang vermeld,
doch later in twjfel getrokken, maar ook
daarna opgemerkt door Bates en door dezen
medegedeeld in zjn werk:,,Thenaturaliston

harer kaken vasthecht, om de deur digtte
houden,wanneer men dien wilopenen.

Mynster (Jakob Peter),een verdiensteljk

the River Amazons''. In Brazilië noemtmen Deensch godgeleerde,geboren te Kopenhagen
haar aranh'an cxlpqgwepesrf
/,
x Qfkrabspîn.8f
)m- 4en 8step November 1775) werd ver'volgens
I
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e Il
zdiaanst
she kin- Ilot
'
prediker atdaar, lid van het bestuurder
mi
gen
ezha
jnarz0
o gr
oot,
atdhet
' bisscll0p van Seeland,
der
een
koor
ddom
ligehaam binden ulliversiteitt in 1834
en ala huisdieren medenemen.Eene soortvan en overleed den 3osten Januarj 1854. Hj
co
kdieO
z JW.Zalf
nP
s heeft inzonderheid vele leerredenen en andere
dergeljke grootte is M.fl#cigft
eljke werken in het licht gegeven.
Ceylon. Eindeljk vermelden wt
jEuropa leeft sticMhtyos
otis,zie Mhizenoor.
W alck., die in het zuiden van
en zich verbergt ill verticale, buisvormige

holen onder den grond,welke meteen kringvormig deksel gesloten en van binnen met

M yosurus, zie M nizenstaart.
M yrica.zie Gaqel.
Y yricaceön ot'Myrieeën is de naam van

MYRIeACEZN-MYRRHE.
eene tweezaadlobbige plantenfamilie van de
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van à
Hjrmidùnjeen z00n van Ze'
'
us(Jupiter),
Zetbsvolgensdesarenaeenepestop verzoek

orde der Juliferae. Zj omvat heesters en en door anderen van myrmeœ (mier),omdat
kleine boomen met afwisselende, enkel-

tbslnieren lnmenschenveranderdhad.
voudiqe,meestal gezaagde bladeren en één- van Aeac'
slachtlge, éên- of tweehuizige bloemen in
M yron , een van Griekenlands grootste
katjes.De manneljkebloemen hebben in de beeldhouwers4 leefde olnstreekshetJaar 450
oksels der schutbladen eene bloem zonder vt
sör Chr.Ht
j wasgeboortig van Eleutherae
bloemdek met2,4 ()t'6(zelden 8m eeldraflon, en behoorde m et Pltidiasen Polyeletes t0t de
wier korto, draadvol-tzllgt! htlllndradell soln- leerlingen vallAyeladas,waarnahjwerkzaam

ti
jds aan de basis zi
jn zanltl
ngegrûeid,telwi
jl bleet'te Athent). Hijvervaaxdigde vooral gezi
xjzhokltige,overlangsopenspringonlle h(!1l11- spil,rtte worstelaars en wel-d de schepper van
knt
lppen dragen.L4e vrollBrltl*
i#
iItt!blflt,lnen z%
ijvk llfttif
,
leaalvan lllraclls(Hérculés).Hi
J leverde
voolts van t! tût (
$ bloenlttttlsttltlthif
/s vf
lf
l1
'
-- eeu beeld van dezen,dat op Sam oswerd gezien. ()p het vrtltt,lïttlttgitlst!lvtlrhklt't zith een plaatst en sts
hiep voorts meer dan één beeld
zeer korte stalnpnr lnf'tt t? prielzt- ot'laneet- van Apollo. V olgens Pansanilts w aren een
vorluige stempels. 1.)e tg
*OnYSt1S!1 en een pErechtheus'' zi
kênzad'ige dopvrutsht J)I
r
*i
#ne be
goli-jkt solnti
jds d0()r fle vleezige (
)n grootev roerndstt) ktlnstgewrocllten. Te Smyrna beMrflrdtlnile sts
lltlhies (
.
,1
) eelle bes.De kiell is volld zitsll van llflI1leene beschonkene vrouw
regt. llt?ze t'aulilie bestlttlt,enltel uit hetg()- van lnarmer.V001
'alo(
)k pastehj zjnekt
mst

sl
aehtkljrica,(zie alt
.
laa.
l
-lllltt30st
ltlltttl
'
l,ttie t()f)op hetdierenrjk.Zjnekoe,diedemarkt
over de gelleele ttttl'dt)vflrstl-ooid zi
lotth t() Athene versierde? werd in den tjd van
*i
'n,t
nergens in groottlhtltlvetllheid voorkflltten.ZiJ' Ckevo naar Rome gebragt,en zjnehonden
.rsatthtig en el1 zeemonsters waren v0l kracht en leven.
zi
jn bitter? zaluentrékktt
ndt 1111
specerijaehtlg. Solullligl)sgolt,
en dragcn ztlux- Myron werkte meesta'
lin brons,somttldsin
athtio
t)-(), aangonaaHl smake
utshten, en zilver,en slechts zelden in marmer en hout.
*nde vr
seheiden.
er ztjn onder deze,die w as at.
Van zjlle lotgevallen isnietsandersbekend
M yrisphyllum is de naam van eenplan- dan de vermel
ding van Petrôni'
is,dathj in
tengeslacltt tlit de t'
amilie der Onagraeeën en

bj ons onder den naam vanrederkrnidbekend.
Het onderseheidt zie,
h doul'manneljkebloe-

arm oede stiexf.

M yronzuur,zie Sinapis.
M yroxylon M utis is de naam van een

plantengeslaeht uit de familie der Vlinderbloem igen. Het omvat harsrjke boomen,die
doorvrot
lweljkebloentttnmetdergeltjkekelk in Midden-en Zuid-Amerika groejen,en 0nen bloemkroorl: maar met4 stampers In 0ns derseheidt zich (1001.oneven gevindebladeren,
Vaderland hebllen wj M . y.pictx/'tfzz/ L .m et ztjstandigebloemtrossen en eene gevleugelde,
gevind-haarvormige bladerell en eilzdelingsche éénzadige, niot Openspringende peul. M .,:m en l'net een 4-spletigefl kelk,ztatvalltlllde
bloem bladen en 3, G of 8 m eeldraden, en

a1*011,

en 3L '
peg'/'
Jc'
J/lt
z/vzzl.
L.lllet dergeli
jke rlifer'
tb
m JTif/iy,(len boom ter hoogte vall10

bladerellen Ok'selstandige bloemel).
W yristica! zie Alkslt
aatnoot.
-Wyri
'Sticeön is de naat
u van et
ll'
le tweezaadlobbige planttlnfalllilie tlit, de orde der

ot'12 Nt
ld.el,groeitinNieuw-Granada,Ecuador, Peru, Bolivia en Brazilië.heeft uitgespreide takken,eene oneffen,balsomhoudende
sehors,bladeren terlengte van 15Ned.duim,
Polyts
arpelln. Zi
j Omvat boonltt
n t,
ll heesters witte blflem elleuhaugellde,okerkleurigepeumetafwisselende,kortgesteeltle,eenvotldige, len eu levert den Peru-balsern. Groott
4re
gave, gevind-nervigo, llxdltratslztige:bohaarde l'
lt
lt
lvfk
.
tlllletlen flts
htttrvan ditgeneesmiddelzi
jn
bladerel
'
tzolltler steunblaadj(è
s en met kleine, afkflinstig val
'
lM.PereiraeKlotzseh,die ll/c
éfnslattlltige:tweehtlizigt)bloeluell,die oksel- N()d.elhoog w ordten in SanSalvadorgroeit,
standige trossen ot'artllt vol-l:nt?lt.l-let bloprntlek is enkelvtlutlig, krttik- of klokvornlig,
tlik , lederaehtig, 3- tot s-spletig.De l'
nanne1'-jke '
blotll
e
1
)
len hebben ,
3 tot15 éénbroederige,
t0teelltzluiddenzuilzat
-Ingfagroeidt,uleeldraden.
h
D e heltnknoppell e
zi!i
a-1 springtbn
'n z-hokki'
''.el
Ovflrlallgs ('
31.)(!,1. l)4t vletluMztlli
ke bloelnen
.J
hëbben lneestltl o(/.
t1. elllkelttn llove'tlstantligen

tkel-3''
.vi-jl31./
o!'
?
,
ft//kt:7T..
B-.
A-'
..een zeerhooge,

alti
jd gl
'oene t)()tltll it
z Venezt
lëla en Nieuwf-t'
ranada, verml
ledelt
jk (
)0lt in Ecuador en
Brazilië, Ons den 'Poltl-balsel
'n bezorgt.
M yrrhe (Myrrha)iseen gomhars?a,
fkomstig van delz bast van B alsamodendron .r#'
r6.beryiavtnm ,en wordt'verzameld in Arabië en

i11 het daartegenover gelegen noordoosteljk
staluper, nalueli
jk op ll(
!t vluttlltbeginstl een gedtl
elte van Afrika? waarna zj te Bombay
sti
jllueteen onverdll
/ldellstel
zlpel.'
Devrt
ltt
ht Op de markt verschllnt.Ztjbestaatuit ûnreis een(? bes-achtige, tweekleppige zaaddolls. gelmatige korrels, geelachtig ot'bruin van
H et zaatl heeï'
t een vltezigen zaatlmantel, kleur, broos, doorschtjnend, met een eigeneene llarde buitensteeneenevleezigebinnenste aardigenreuk en een bitterensmaak.Zjvormt

schaal, vltlllzij)- kiem wit (,1'1ef?ne l'egte kiltm . l
ut!t water eene emulsie,lost in alkohol onl-lt.r
. wr
tginig-lt g-ltsllr
t#zlltl/ll vltll tllhzts t'
êtlltilit)btl- volkomen o1), zt
lt ziell llj verwal-ming uit
hooren te ltuis in tle kel?lvlçl-illgslttnttt,ll.
zondtlrtt,smelten tt11geeft daarbj een onaan-

M yrm idoneh is df?ltaartlvan flt)n ouden genamen geur.Zj bestaat uitgnm en harsen
Aellaeir
stthe13vtlll
çsstayn in'rhessa,
lië(Phthiotis), wordtgebruikta1seen versterkendmiddelbj
die eene volkplalttillg stittlltte o1) llet eiland gebrekkigespjsverteringenz.Uitwendigbezigt
Aegina. Zi
j bevt
lntllr
n zit
sh lnet Aelt'
llles véör m en tinetuur van m yrrhe,uit 1 deelm yrrhe

rl'l-ol-e en streden er met ongemeelze dapper- en 5 deelen alkohol zam engesteldt tot het
heid.D e naam wordtdool'sommigen afgeleid zuiveren van booze zw eeren en t0t eene za-
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mentrekkende mondspoeling. In ouden tjil
diende zj met wierook t0t reukoffers.Men
vindtden naam reeds in de boekendesOuden
Testaments.DeEgyptenarenbezigdenzevoorts
bj hetbalsëmen van ljken,enlndemiddeneeuw en behoordede myrrhe tot'dekostbaarste
specerjen.

vergoten,werd meteen myrtenkransretooid.

zaadlobbige plantenfamilie uit de orde der

yhylla) in Peru en de luma-myrt(M.Luma)

Myrtentakken werdep van oudsgebezlgd t0t
het versieren van loofllutten,en degew oonte,

om bj hethuweljk de bruid meteenrnyrtenkrans te kroonen) is n0g altjd in stand gebleven.Van degrootbladige -Z/Z'J,ook doodenmyrtgenaamd,vervaardigtmen kransen voor

M yrtaceën is de naam van eene twee- overledenen. De kleinbladiyevg/z.
f (M.micro-

MyrtiEoren.Zj omvatboomen en heesters en ln Chili leveren wélsmakende bessen.V-j
eenige weinige kruiden mettegenoverstaandej geven in bjgaandeqguureeneafbeelding van
zelden m et afwisselende of kransvormige,

altjdgroene?meestaldoorkliertjesgestippelde
bladeren, doorgaans zonder stetm bladen, en

weleensmetokselstandigeensomtjdsookt0t
aren,bjschermen,pluimen ofhoofdjes:aâm-

l 'j
l
$$ /
1/
/

vruchtbeginseleen4-,5-ofveelspletigen zoom ,

/

%

h

xl

evoegde bloemen.De kelk vormtàoven het

waarvan de slippen overbljven of afvallen.
O0k is de zoom wel eensgaafen gesloten.
De bloembladenzjn afwlsselendgeplaatstmet
de kelkslippen op eene schjfin de keel van
den kelk. D e vandaar desgeljks oprjzende
helmdraden zjn allenvrnchtbaarofgedeelteijk
onvruchtbaar. De meeldraden zjn vrj ofaan

.
eb
''

X*I
4

e *@
â.k%$N

M'X
'

-

>

#*..

/

de basis zam engehecht, tot een bundel ver-

N

eeniqd oftot eeubekervormig ligchaam vergroeld. D e z-hokkige helm knoppen springen

ze

naar de binnenzgde overlangs open.Het0nderstandigofhalf-onderstandig,meteenesohjf
bedekt vruchtbeginsel is één-ofmeerhokkig.
De stam peris enkelvoudig,aan den t0p som -

tjds gebaard,en destempelOnverdeeld.De
vrucht, qewoonljk met den kelkzoom ge-

u:
,
dN

wk

-

yh
N

=
-

/

> g/ld'
.x
hk x.
w Nx X
.

A. x x
.X
'
s'
X
kroond, ls éénhokkig en éénzadig of2- tot
A
veelhokkigendaneenezaaddoosjzeldenbes-achtig.Dehoekige,rondeofzamengedruktezaden
De gewone myrte.
hebben eene korstachtige ofvliezige schaal,
geen kiemwit en 'eene regte, gebogene of degewonemyrt,nameljk in avan een bloeisehroefvorm ig gedraaide kiem met m eestal Jenden tak op l/sdedernatuurljke grootte,in
korte zaadlobben en een dik worteltje. De b van een meeldraad op s-voudige grootte,
Myrtaceën behooren hoofdzakeljk te huis in en in d een zaa:l Op 8-vûudige grootte.
M ysië, een landschap in oud-lflein-Azië,
de keerkringslanden, vooral in Australië en
Amerika. Z!J leveren eene aetherische olie, omvatte den noordwesthoek van het schierlooistof,hardhoutenook we1eetbarevruchten. ei
land,qrensde in het oosten aan Phrygië en
F-M yrtus is de naam van een plantenge- Bithyniè en in het zuiden aan Lydië en waB
slacht uitdefamilie dxer M yrtaceën.Hetorttvat geplitstin de volgende 5deelen:KleinMp ië,

altjdgroene heesters en boomen met enkel- bj den Hellespont,- Groot Mysië, in het
voudige,tegenovergestelde bladeren,alleen in binnenland,- Troas,hetnoordeljk gedeelte
de oksels staande,roode ofwitte bloemen en der westkust, Aeolis,het zuideljk gebolvormigey 2- of3 hokkige bessen metnier- deelte daarvan,- en Teuthrania aan deztlir

eltjkegrenzen.Mysiëiseeneboschrjkebergvormigezaden.Van desoortenvermelden wj d
de qewonewerf(M.communisL.4,diein het streek metzeerw elnigsteden.Devoornaamste

zuiàen van Europa,in Azië en Afkika te bergen zjn aldaar:De 1da(Kaz Dagh),de
huis behoort,- een alttldgroene heester ter Mysisehe Olympus(KesjisjDajhlinhetnoorhoogte van 1 t0t 1,25 Ned.elofook weleen den en de Temnus (Deml
rdsllDagh)in het
middelnlatig boompje metonbehaarde,lancet- zuiden. Aan de w estkust vindt men 2 groote
vormige,spitse,w elriekende bladerenenwitte zeeboezom s, die van Adramyttion (Edremid)
ofroode,ookwelgevuldebloemen.Degrootte en die Van Elaea, aan welken thans Tslanen de gedaante veranderen door den lnvloed
Van het klimaat,de verzorging en de stand?laats.Te voren wcrden debladeren enbessen
ln de apot
heek qebruikt en men bereidde
daarvan door destlllatie een schoonheidsm idde1, hetw elk den naam van Dengelenwater''

darlik gelegen is.De rivieren van M ysië wa-

wlnnaar terugkeerde zonder bloed te hebben

onder anderen den llzid a.
%st
lwsteene soort

ren:deRhlndacus(thansAdyrnasTsjai)met
de Macessus(nu Soesoerloe),deAesopus,de

v
ermaarde Granicus(
'Kods.jaTsjai),in Troas
de Scamandrus, en ln Teuthrania de Caïcus

(BakyrTsjai)metdeUeteus(Bergama Tslai),
droeg. Btj de Grieken was de myrt aan waaraan zich debelangrjkstestad deslands,
Aqltrôditet(Venus) gewjd,en wie'
alsOver- Pergamum (Bergama) verhief. Mysië leverde

MYsI2

MYSTERIZN.

van steen,w aaraan men het vermogen toe-
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àlysore verheft zich boven het mythischo

sc,
hreefvan '
smenschen 1jk spoedig t0tstof tjdperk door opsohriften,di
Je de daden ver-

ptzloekitd-dynastie,
te doen wederkeeren. De inwoners des lands kondigen van dem agtige Tt
bestgnden uit Phrygiërs, Trqjanen, Aeoliërs welkeervan 450vöôrUhr.t0tindelldeeeuw
en eigenljkeMypiërs.Deze laatsten,een ler- hetbewind voerde.Laterstrekten de magtige
dersvolk vormend,strekten hunne woonplaat- Koningen van W idsjajanagar en de Grootsen uittotin M acedonië.Hunne taalwasv0l- Mogols van Delhihunneheersehappj uitover
gens Strabo een m engsel van Phrygisch en Mysore.In 1530 verkreeg ditland weêreigen
Lydisch,en van hun karakter werd nietveel koningen,en sedert 1761 verleenden daaraan
de nakomelingen van H yder a1.Ii een grooten
loFeljks vermeld.
M ysore ofMaissore,eenBritschevazallen- luister,terwjlzj eronderscheidenegewesten
staat in het zuiden van V éör-lndië,tusschen aan toevoegden. Na den dood van Tippo
11036/en 14050/N.B.,en74*42'en 7813770.L. (4 Mei1799) werd een nakomeling der wet-

vanGreenwich,meteeneoppervlaktevanbjna tigeKoningendoorgemeldeheerschersterzjde
1383 D geogr. mjl,vormt'een heuvelachtig geschoven, maar dool'de Engelsehen weder
hoogland, 600 t0t 930 Ned.el boven de op- op den troon geplaatst,terwjldeze hetregt
pervlakte der zee,in hetoosten doordesteile verkregentom op kosten van den Radjaeene

Oost-Ghats van Karnatik gescheiden, west- bezetting in het land te leggen en het zelfs
waartsallengsdalende,terwjldebodem aan onder zekere omstandigheden te besturen.Tot
de andexe zjde van hetbreededalderToenga- aan 1811 gingen de zaken voorspoedig.Toen
bhadra, die noordw aarts en der Kaweri,die werd een voortreffeljke ministerverwjderd,
oostw aarts vloeit, zich weder verheftom de en de meerderjarig geworden ltad.
ja nam de

W est-tlhats te vormen.Men heettertalrjke teugelsvan hetbewind in handen.Zjnegun-

alleenstaande, veelaldoor burgten gekroonde
heuvels,vanwelkedehoogste,de Siwagallga,
eene hoogte bereiktvan 1340 Ned.e1.Verbazend groot is er het aantalkunstmatig aan-

stelingen maakten zich echter schuldig aan
zoo verregaallde verdrukkingen, dat de Engelschen in 1831,t0t demping van een 0pstand onder hett0thetuiterstegedrevenvolk,
gelegde vjvers t0t opzameling van water,om zich methet beheer des lands belastten.MTé1
hiermede de landen te besproejen;men heet'
t verzoeht m en, dat de Engelschen den voorer 20000 en onder deze zjn meesterstukken maligen toestand zouden herstellen,m aar te
van bouwkunst. Het klimaat is er zeer ge- vergeefs.Daarentegerlheeft de tegenw oordige
schikt voor den Europeaan.D e wind lnaakt ert
kenaam van den troon,een jong mensch,
er den zomer friseh en de gemiddeldetempe- die onder de leiding van een Engelsch officier

ratuurvan hetjaarbeweegterzich tussehen is opgevoed,de belofte verkregen,dat hj
25,8 en 23,40C.Men heefter uitgestrektebos- binnen weillige jaren aan bet hoot'
d des
schen en hetsandelhout,aldaargeveld,w ordt lands zal w orden geplaatst. De evenzoo gevoor het beste gehouden van geheelIndië.De noemde stad, weleer de hoofdstad,telt ruim
bodem is er in hetalgemeen zeervruchtbaar; 72000 zielen.

men verbouwt er rjst,gierst,groenten,olie-

M ysteri/n (verborgenheden)warenbjde
Grieken en later ook bj de ltomeinen gods-

bragten ervoortsdenaardappelen den koffijboom.Thans wordt er eene aanzienljke hoeveelheid l
toifij gewonnen en groote kapitalen
zjn er aan den aanleg van koffijplantaadjes
besteed. Voorts is M ysore bekend w egens
talrjke kokosnoten-en betelpalmboomenq150
van deze zjn reeds voldoende om aan een

dienstig-staatkundige leerstellingent die voor
het algem een geheim gehouden en alleen aan

houdende gewassen en katoen.D eEuropeanen

ingewjden medegedeeld werden; voorts verstond m en daarondereene geheime eeredienst,
eene afzonderljke soortvan godsdienstige gebruiken enplegtigheden,gedeelteljk bes4aande
in geheime uitwendige ceremoniën (eigenljke
huisgezin levensonderhoud te verschafen.De mysteriën) en gedeetteljk in eene bepaalde
olitant leett er nog in het wild,maaralleen gemoedsgesteldheid (Oxgia)endehieruitvoortregéringsambtenaren mogendaaropjagtmaken. vloejende stichting (Telete).Reinigingen,ver-

In 1874 w erden er 54 gevangen en getemd; zoening en boete, offers, optogten,gezang,
een olifàntgeldtergemiddeld duizendgulden. dans,in één woord alle gewone godsdienstige
De bevolking telt er5223724 zielen (1871); gebruilten behoorden ook t0t de mysteriën,
daaronder bevinden zich 209000 Mohamm eda- maarzj droegen meerden stempeldergeestnen, 5000 Europeanen, 33000 Eurasiërs en drjverj en werden meestal bj nae,
ht,bj den
voor het overige Hindoe's.H et aantal Brah- glans der fakkels en bj het ruischen eener
manen beloopt er 170000. De landbouw ers bedwelmende muziek volvoerd.Reedsbj de

behooren er t0t de laagste klasse; zj zjn Eletzsinia en Thesmophoria vinden wj ditorvljtig en tevreden.Omstreeks20000 inwoners giasmus, hetwelk zich bj de gewone Helbeljden er de R.Katholieke godsdienst,en leensche godsdienst op eene meer ingetogene
het aantal Protestanten is er gering. Het en waardige wjze openbaarde en te Rome
Britsch bestuur heefthet land in 3 districten
verdeeld,en dehoofdplaatsisBangalor.Voorts

dooreene staatsw etverboden was.Laterkwam
uit Thracië en Phrygië, vervolgens uit het

is het land doorden zjtak Dsjelapet-Bangalor binnenland van Azië die sombere dweeperj,
methetIndischespoorwegnetverbonden.Afen welke de ziel in opstand bragt tegen het
heeft er 91 scholen van lager en middelbaar ligchaam en gewoonljk ontaardde in zedeonderwjs,die door6-of7000 kinderen wor- loosheid. De Godheid werd als eene einde;en bezocht.

looze, geestige, met de natuur verbondene
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èn aehter haar verborgene magtvoorgesteld,
t0t w elke men alleen kon naderen door het
ligchaam te dooden en er m et den geest in
afte dalen.O0k hadden demysteriën mythen
en beelden, doch veel m eer symbolen en

werd. Men hield deze feestf)n op Cyprus en
in onderscheidene Grieksche Staten. Voorts
had de dienstderEgyptische Isi.ghare myste-

xiën.Dievan Orzheusontstonden uitdeThracische Dionyslts-çjtenst,warqn in den tjd der

allegorieën.Die mythen zjn legenden,waarin Pisistratiden te Athene in gebrllik en vereen theologisch denkbeeld gehuld is in een

mythischen vorm;zj hebben meestalbetrekklng op de geboorte, de lotgevallen, het
ljden en sterven dergoden,waarbj hetgoddeljke zinneljk werd vàorgesteld.lliertoe

spreidden zich over Griekenland gedurende
den '
Pelpponnesischen O0r10g.Later werd Orphens a1s de stichter bese,
houw d van alle
mysteriën der oudheid.De m ysteriën verdwe-

nen echterin de2deen 3deeeuw ,bjdeuitbehooren de zinnebeelden van het goddeljk breiding van hetChristendom.

scheppingsvermogen en van devruchtbaarheid,
Mysteriën noemde men voorts in de midzooals de phallus in de Dionysia,- voorts deneeuwen en latereenesoortvan geesteljke
de verschillende attribtlten der goden,zooals toont
)els?elen,namelgkvoorstellingenvantafedegemengde drank,de fakkelen debloemen- reelenultdegewjdegeschiedenis,vooralvan
mand in demysteriënvan Demeter(Ce1'
es),de hetljden,de opstanding en deterugkomstvan
cymbaalin de Phrygischemysteriën,de slan- Cl
tristlu.Die tafbreelen werden aanvankeljk
gen, de thyrsus, het ve1 van het hertkalf, opgevoerd dool
-geesteljkenenkoorknapenin
de t0l en de spiegel in de mysteriën van de kerk,doch later oolt op straten en pleinen
Dionysus (Bacchus) enz. De geheelo feest- door daartoe gevorm de vereenigingen,vooxal
!y bestonden
viering was bj de mysteriën van zinnebeel- op Paschen en op Pinksteren.Zdigen aard.Zjbestonduitmimisch-dramatisehe reeds in de lldeeeuw en bepaalden zich aanvoorstellingen uit de geschiedenis dergoden, vankeljk t0tpantolnimen.Hetlevendewoord
bjv.vanden roofvanPersp
kltone(Prosérpina), werd er eerst later aan toegevoegd, en de

vanhetljden enstervenvan Dionys'
usenz.De tekst was, zoolang uitsluitend geesteljken
toelating tot de m ysteriën had plaats na eene speelden,in het Latjn,doch vervolgens ook

plegtiçe wjding, waarbj demystàgoog aan in de landtaal Opgesteld.Toespraken en lieen wisselden daarin elkander af. T0t de
den nleuweling den eed van yeheimhouding der
afnam.Zj,die de eerste wjdlng ontvangen oudste Duitsche mysteriën behoort hetfrag-

hadden,droegen den naam van mysfen en de ment van een passiespel llit het begin der
volledig ingewi
jden dien van epopten. ln 13deeeuw ,- voortshetrspelvan dewjze
somm ige mysteriën k0n ieder,in anderekon- en dwaze maagden'' en het rspel van de
den alleen vrouwen opgenomen worden, en heilige Catharina''. In de 15de en 16de eetlw
nog andere bepaalden zlch t0t een kring van werden in Frankrt
lk die voorstellingen gegeuitverkorenen. Omtrent de leerstellingel
z,die ven door een bepaald genootschap, dat der
aan de ingewjden werden medegedeeld,zjn rConfrèrie de la passion'', hetwelk van de
geene bjzonderheden bekend.Men heef'
tver- eene plaats naar de andere tl*ok.Hettooneel
m oed, dat in sommige gevallen daartoe de was een door hen m edegevoerde w agen van
eenheid van God en de onsterfeljkheid be- 3 verdiepingen , om hemel, aarde en hel voor
hoorden,en in andere ook w elontdekkingen te stellen, terwjl nog eene ruimte daar beop hetçebieddernatuurkunde.Totdeoudste neden t0t kleedkamer diende. In Engeland
mysterièn behooren die, w elke verbonden onderscheidde m en vporstellingen van goddewaren m et de eeredienstte Ephyra in Thes- l
tlke verborgenheden (mysteries), van wonprotië,tePhigaliainArcadië,teHerm ioneenz. deren derHeiligen (lniraeles)en van leerrjke

Meer eigenaardig echterzjn de mysteriën der voorbeelden uit de gewjde geschiedenis (modienstvan Demeter,nameljk de Thesmopho- ralities).Zulke mysteriën f)fpassiespelen worrischeen Eleusinische.Eerstgenoemde bestaan den in onze dagen op g1'()0te schaalom de 10
in eene godsdienstige voorstelling des aard- Jaar opgevoerd te Ollerammergau in Bejeren.
rjks,alsde vruchtbaremoedervan alleswat M ysticisnlus, een Griekseh woord,hetdienen kanom onzebehoeftentebevredigen,welk metmysierie (verborgenheid)in verband
laatstgemelde zjn metde.
llioz
e.
:f
ws-dienstver- staat,beteekent volgens godgeleerd syraakbonden.Naast de Eleusinische werden de Sa- gebraik eene rigting van het godsdlenstig
m othracische mysteriën voor de heiligste ge- leven, welke zich eerst'duideljk openbaarde
houden.Zeer oud en hoogqeachtwaren 0ûk in bare tegenstelling tegenoverde scholastieke
de mysteriën van Ze'
us(Juplter)opCreta:zj theologie der middeneeuw en,m aar reeds verwerden bj dag op deberçtoppen in deppene tegenwoordigd wordt in de aan Dionysiqs
lucht gevierd. Uit de dlenst van Dionysns Areopaylta toegekende geschrilten,waardoor
ontstonden deTriëterischeNachten,eendweep- zj in verband staatmet hetNeo-platonismus
ziek feest der vrouwen, datin geheel Grie- en met de Heidensche mysteriën in hetalgekenland werd gevierd.Later'stbndendemyste- meen. De naam mystéel
c wjst enkelop eene
riën van Cybele in hoog aanzien,en men had geheim e leer,die alleen aan de uitverltorenen
in Aegina, Thessalië en Samothracië eene ge- bekend is,doeh degesehiedenisderChristeljke
heime dienst van HeeatK,waarbj verminking godgeleerdheid heefldaaraan een m eer bepaal4er geslachtsdeelen totdeheililewetten be- den vorm gegeven.W as vereeniging metGod
hoorde,terwjlmen00k mysterienvanAphr6- hethoogste doelen de diepste beteekenisder

ife (Venus) vierde, waarbj de zinneljke Heidensche mysteriën,ook btj die mystiek,
geslachtsvermenging tothet uiterste gedreven

welke Diottysllts xd.ryt?wtwf/tKinhetChristendom
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invoerde, stond de vraag op den voorrrond ontstonden doordien men de werking der nanaar de kennis van G0d en van de ldeale tuurkrachten toeschreefaan metwilbegaafde
wereld.Mystidsmusisderhalveeenedoor een personen,dienaargelang van 'tgeen zj de-

bepaaldGodsbegripbestuurdegodsdienstigheid, den a1sweldadigeofvjandige wezens werden
waardoor m en zich reeds hier op aarde met aangemerkt.Daar voortsde uitwerkselen dier
hetGoddeljk wezen vereenigt, 'tgeen de natuurkrachten zich ver boven de krachten
Scholastiek eerstmogeljk achtineenvolgend van den m ensch verhièven, moest m en de
leven. Terwjl de scholastiek eene transeen- personen,die ze voortbragten,w el als goden
dente wereldbeschouwing vestigt op verstan- besehouwen,enhetaant
aldezerqoden werd
deljke begrippen,poogt hetmysticismusde zoo groot als dat dthr zelfstandlge natuurimmanentie van den Oneindige in heteindige krachten.Dewjlmen zieh echterzulkegodpradisch te ervaren en theoretisch vast te heden slechts k0n voorstellen als verhevene
stellen. Het mysticismus is derhalve op het menschen,moestmen hun een menscheljken
nu uwst verbonden methet pantheïsmus.De oorsprong en menscheljke lotgevallentoekenvoorstander van hetm ystidsluus isdoordron- nen,doch hen tevens,daarzjonverpoosdin

gen van het gevoel van het goddeljke?dat de natuur werkzaam bleven,a1sonsterfeljk
in hem zelven en in alledinrenaanwezigis; beschouw en.Naargelang vandenindruk,dien
alle strjdigheden van hetelndig bttwustzjn denatuurverschjnselenmaakten,vormdemen

m oeten opgelost w orden in dat gevoel der zich voorstellingen van goden en godinnen.
eenheid. Het gevaar ligt dus voor de halld, De mythen, aan de beschouwing dernatuur

dathj alhetbestaandea1snietsbeschouwt, ontleend en physiscl
te genaamd,zjn deoudomdat God alles in allen is,zoodat hj tevens ste,- latervolgden de ethisohemythen.Men
alzjnegemoedsbewegingenvoorstelta1sdoor kan zich het ontstaan van dezelaatsten aldus
G0d veroorzaakt. Men geeft dan ook in het vtlorstellen:dephysisehe mythen hadden aan
algem een den naam van mysticismus aan delz elk der godheden ln hetbjzondcreen bepaalgem oedstoe3tand van dezulken,die het Onbe- den karaktertrek gegeven. Deze was echter
reikbare zoeken te Om vatten en zich in ge- niet voldoende om het betlld van iedere godheimzinnige gemeenschap wanen metboven- heid te voltooi
jen. Men bouwde dus op dien
natt
lurljke wezens.D0 mystiek vormt een karaktertrek voort en daardoor ontstond de

belangrjk bestanddeel van het godsdienstig
leven, zelfs bj de Mohammedanent en zj
was het reeds bj de oude Grieken.Vfaagt
echter het Oostersch-christeljk mysticismus

ethische mythus. De GOd bjv., die zich in

de uattlur de magtigste vertoontle,w erd tot
Koning der goden verheven.Toen de ethische

mjthe hem t0t Koning benoemd had,moest

naarde kennisvan G0d,hetW estersch-chris- zjhem 00k voorzienmetaldeeigenschappen

teljk mysticismusismeeryractischenstreeft van een aardschen Koning,metmagt,mAgesteit,
naaronmiddelljkevereeniglngmetGo(
1.Maar regtvaardigheid,wjsheid,een vastenwi1enz-,
ook hier m oet men onderscheid maken tusschen de Romaànsehe mystiek van Joltannes
Seotws .
rrùdrlt
z,-/y'rz/Atzz'# van Clt
irrauœ en
.po
zltzrdsïz
yrl, die tevens aanhangers zjn der
Scholastiek,en de Germaansehe mystiek van
meester Eckard! Tauler? Ruso,Ruysbroelcen
Thomas tz KempIs!die zlch meerin bespiegelingen verdiepte en zich a1s gemoedsleven

en er moesten om standigheden en lotgevallen

voorgesteld worden,waarindieeigenschaypen

zich openbaarden.Hierdoorveranderdenelnde-

ljk degodengeheelenalinmenschen,terwjl
de physische mythus meer en m eer op den

achteryrond geraakte.De mensch geworden

godheld Ontving dan eene behoorljke genealogie en ging allengsover op het gebied der
vertoonde in mannen van lateren tjd,zooals sage.
JakobW JA-:tzgck llizl.t/ enz.Het mystitsismus
Bj eene besehouwing van hetontstaan der
van P aracelsns, Brltno,Campanella enz.had mytllen in Griekenland dient men te letten
eene natuurkundige kleur,en wj vinden een op plaatseljke omytandigheden,waardoor ver-

R.Katholiek mrstidsmus btjIbansrans'
tz/d.
s schillende stam men metelkanderinaanraking
en A ngelus & îc,sz'?.
f':,alsm ede een m odern Pro- kwamen)enoptjdeli
jkeomstandirheden,natestantsc,
h mysticismus bj Schleiermaaer.

meljk de opvolging van onderscheldene eere-

M ythologie (tàbelleer)isde leer van de diensten.Bj devermenging derstammen ont-

m ythen. M ythus beteekent in het algemeen stond eene uitwisseling van mythen en godseen gezegde,voorts eene overlevering en wel dienstigedenkbeeldenen dientengevolgemenige
in m eer beperkten zin eene overlevering uit sage van de om wandelingen der goden,alsden vôôr-historischen tjdten il1dfltaalder mede van zamensmeltingen van deze,waarna
moderne w etenschap e0n verhaal, hetwelk de nieuw eg0d m etbeidereigensehappen werd
een goddeljk wezel
z t0t onderwerp heeft, toegerust. Uit de opvolging der eerediensten
bepaaldeljk hetalsverhaalingekleed leerstuk kwamen de sagen t(tvoorschjnvan deonder-

aangaande de Goden bj de oude Heidensche linge oorlogen dergoden,bjv.vanden strjd
volken,inzonderheidbj d()Grieken,bjwelke tegen de Titans,waardoor de goden van den
zich de mythus het sterkst heeft ontwikkeld. Olympus de opperheerschappijverkregen.Men
Zulk een lecrstuk behoeft niet steeds van
godsdienstigen aard te wezen.De oudevolken
toch hebben al hun denken en gevoelen,al
hqnne voorstellingen in den mythusingekleed
en deze vormt alzoo het geheel van hunne
wetenschap en van hunne zedeleer.Demythen

kan de Grieksche mythologie in 3 groepen
verdeelen. De eexste bevat de kosmogonisehe
en theogonische m ythen, waarin de goden
vereenzelvigd worden met de krachten der
natuur, - de tweede bevatde geschiedenis
der goden, geljk zich die door de ethische
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mythologie heeftpntwikkeld,- en de derde
de heldensagen, w aarin het nationale leven
der Grieken metde goden in verbantl wordt
gebragt.
Degeschriften enkunstgewrochten derouden

ver a1s waarborg beschouwt voorde minder
vervalschte m ededeeling der mythen,en dus

gische m erkwaardigheden medegedeeld.
Men heeftin de 16de en 17de eeuw de mythologie als wetenschap behandeld door de
mythen als geschiedenis te beschouw en en
00k door ze aan te merken a1s de godsdien-

demytholpgle inhetnaauwsteverband,zooals

Ilbmerus als hoofdbronaanmerkt.Veelbjval
echter hebben de denkbeelden van 0.M '
tiller

(pprolegomena zu einer wissensçhaftlichen
zjn de bronnen der mythologie.Belangrjk Mythologie, 1825'') verworven. Deze handzjn in ditopzigtde dichtçrljke vportbreng- haaftdeoorsyronkeljkheid dergeheeleGriekselen van H omerns, H esz'tldfxtç en Orpiienn. sche beschavlng en vindt in de geschiedenis
Toch heeft men hierin vexsierselen, zondat van deze een tjdperk,waarin hetGrieksche
men soms b.
atere bronnen vindt bj latere volk deuitkomsten vanzjndenkenendichten
schrjvers, bjv.bj Pansanias..Vooralzjn er in den vorm van mythen mgestkleltden.Datin lateren tjd geweest,die a'
lle mythen en zelfdewordtbeweerddoorButtmqnn(pMjthosagen metden meesten jververzamelden,en logtls, (1828''), Welcker (
Griechische llotteronder hen bekleedtEpltor'un den eersten rang. lehre, 1858- 1860,3 dln,7)en andtveu.
O0k Déodorxs k
slcv/f
z,
vheefttalrjke mytholo- Archaeoloqieenkunstgeschiedenisstaanmet
bltjkt uit de pldeeh zur Kunstmythologie
(1866)''van Bötti
yerj- uithetrllandbuch
der Archâologie'' van 0. M uller en uit de:

XGriechische Kunstmythologie (1871)'' van

stige qevoelensderOuden,welke eene'vo0r- Overbeck. Van het standpunt der nietlwere

bereidlng waren t0thetChristendom.Grooten philosophie en theologie werd de mythologie
invloed oefende op debehandeling dermytho- der Ouden beschouwd door Sol
yer, Heyel,
logie in den aanvang onzer eet
lw de wjsgee- W eiszeen Stnltr,en Banrschreefhetbelangrige rigting op het gebied der geschiedenis, rjk werk: rsymbolik und Mythologie,Oder
die zich vermeidde in het aannemen van een die Naturreligion (1824- 1825,2 û1n)''.Nadat

oorsprpnkeljk volk in het Oosten, hetwelk men door eene jverige beoefening van

in het bezit isgeweesteener zuivere kennis het Sanskriet de bronnen der Indischeyodsvan G0d.Men onderstelde?datdezeoorspron- #ïdl.
:f(zie aldaar)en doorhetbestudéren der
keljke kennisdoordeprlestersOnderde 0n- DEdda''diederNoordschegodenleer(ziealdaar)
beschaafde bewoners der aarde en vooralopk meer ep meer geopend heeft, kwam men in
onder de n0g onontwikkelde Grieken was de gelegenheid,om zich aan de vergelgkende
verspreid,doch datditgeschied.was op eene mythologie tewjden.In 0nsVaderland heeft
allegorischewjze,in den vol'
m van mythen, degeleerde P.rtzs Limbnrg Trpffzndr zich zeer

terwjlde reinegodsdieustalleenbekendwas
bj de ingewjden in demysteriën.T0tdevertegenw oordigers van deze rigting behooren
Fr. Schlegel (rueber die Sprache und '
W eisbeit der lnder, 1808'
') en Görres (rMythengeschichte der asiatischen W elt,1800''), als-

verdiensteljk gemaaktJegens de mytholoqie

door zjne geschriften:pllistoire de la civllisation mûrale et religieuse des Grecs (18321839,*
8 dln)'', - pllandboek der Grieksche
mytholoyie (1840)'',- moverzigtvan degeschiedenls der allegorische uitlegging van de
Grieksche mythologie (1843)'',- pGedachten

m ede Schelling.Andere onderzoekers vonden
in de mythologiebepaaldestellingendersterre- over het verband tusschen de godsdienstige
en qcheikunde.H eyne daarentegen beschouwde en zedel
jke beschaving der Egyptenaren
de mythologie als de uitdrukking van een (1828)'
',- en rTetsoverdenasporlngen van
bepaald tjdperk.Hj gewaagtvan devroegste Champollipn de Jongere ten opzigte van de
gesteldheid van Griekenland, van de eenvou- Egyptisghe godenleer(1839)''.
dige, holenbew onenende Pelasgers, die van
M ytllene, te voren de grootste en merkOadmlgs,Dtzzlta.
ç en Cecrops de zaden hadden waardigste stad van het Grieksche eiland

ontvangen eener overoude wjsheid.Zj ver- Lesbos,1agaan de oostzjdeop deplaatsvan
mengden zichmetdateenvoudigevolk,w aaraan liet hedendaagsche Castro,had eene oorlogszj op geene andere wjze onderrigtkonden en eene handelshaven en sterke vestingwergeven dan door beelden en geljkenissen,en ken,en was van ouds beroem d als een zetel
np deze wjze ontstond doordiemannen uit van kunst en wetenschap. Vele vermaar4e
het Oosten eene mythische en symbolische mannen zjn dââr terplaatse geboren.Nadat

taal. Daaruit weefden Homerns en Heslod'
us het geheele eiland, aangesppord door de inhunne mythen ofdeegischeverhalenOmtrent woners van M ytilene, afvallig w asgew orden
de goden en helden.Ultde schaolvan Heyne van het Attisch Verbond, werd de stad na
is Crenzer (ssymbolik und Alythologie der eene langdurige belegering door de Atheners
alten Völkor, 1810- 1812'') Opgestaan, op tot de overgave g'edwongen,gestreng getuchwien echterde gevoelensvan Görres grooten tigd en van hare muren en schepen beroofd.
invl.oed oefenden. Een geheel andere w eg In den tjd van Aleœanderde Grppfdwerd zj
werd gevolgd door J. S. Fpdz; deze hand- ingenomen door de Perzen en vervolgensdoor

haafde in zjne gAntisymbolik (1824- 1826, de Macedoniërs.Telkensherstelde zj zichmet
2 dlnl'' de xegten der critiek, die van de ongem eenen spoed van de haar toegebragte

grondig-uitlegkundige methode en die van het slagen en w erd laterdporde Rom einscheK eigezond verstand, hoewel o0k hj niet van zersbegunstigd,inzonderheiddoorTiberilu en
eenzjdigheid is vrj te pleiten,daarllj den N erra.Reedsindenaanvangdermiddeneeuwen
hoogeren ouderdom van eenGriekschenschrtj- werd het geheele eiland Mytilene genoemd.

MYVATN- MZCHET.
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M yvatn, een der grootste meren van was t0t in de lbde eeuw de residentie der
llèland? ligtin het noorden des lands,heeft Kolingen van Georgië. Thans echter is zj
eene lengte van 22 en eene breetlte van 18 vo()
l.almerkwaardig,gmdat men er bj den
Ned.mjl en telt 34 eilanden. W egens tle aanleg van den spoorweg Poti-rriflis eenetlitvnlcanische warmte van den bodem illjfthet gestrekte begraafpljats heet't gevontlen.Deze
rn te 'l3iiis ûp
op Bommige plaatsen altjd vxj van js,terwt
jl is tloor den natuurkellner Beq
Ue

het Zl
Jne wateren door de Lara uitstortil
z de lastvan hetstatlhouderljk besttlt
lronderzoeht,
Skjalfandif
jord. In zjne nabjheid bevinden en d(!optlelvingen llebben hetbewjsgeleverd,
zieh warme bl-onnen en zwavelbaddingen.
dat de tegenwoordige Georgiërs afstammelinM zchet,eenekleine Russische stad in het gen zi
jn valkde Ollt
ltlIberiërs.àlen vermoedt,
Transch.callcasisch gouvernement rriflis,vem

datde opgedolvellsteenttlzdoodkistenduizende

heft zich schilderachtig bj hetvereenigings- iaren ot
lftztjn en afkomstig uit een tjdperk,
punt van de Koer en de Aragwa.Zj is ver- toen de bewoners tles lands totde menschenmoedeljk de oudste stadin den Caucasusen etersbehoorden.

